
Cei 43000 pui de o zi au 
sosit cu bine la SC 

Avicola Deva - Mintia 

Neliniștea

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

în noaptea zilei de vineri spre 
sâmbătă la SC Avicola Deva- 
Mintia a fost alertă maximă și 
îngrijorare profundă. Cauza? 
După cum mi-au spus directorii 
loan Simion și Mihai Liteanu, din 
cauza condițiilor grele de 
circulație (polei), transportul celor 
43000 pui de o zi, ce s-au adus 
de la Centrul de Selecție 
Tărtășești (în apropiere de 
București), a întârziat câteva ore 
bune, prelungirea intervalului 
putându-se solda cu mari 
pierderi, având în vedere că 
prețul unui pui de o zi depășește 
un dolar.

Norocul și îndemânarea 
șoferilor Dumitru Sabău șrlosif 
Vasiu, cu însoțitorii lor, au făcut 
ca transportul să se realizeze 
cu pierderi minime; neliniștea fiind 
astfel risipită. (N.T.)
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GHIȘEU J 
FILATELIC ]
La sesizarea mai multor ! 

filateliști din Deva, care sunt I 
nemulțumiți de închiderea | 

| magazinului cu acest profil |
■ care a funcționat multă vreme . 
' lângă barul Opera”, am luat I 
I legătura cu conducerea I 
| Oficiului Teritorial Deva al |
■ Poștei Române RA, de unde ■ 
! am primit informația că se are j 
I în vedere ca la oficiul poștal I 
| ce se va deschide în același |
■ spațiu să-și găsească loc și ■ 
! un ghișeu pentru filatelie. 1 

• Există deci temeiul ca fila- I 
J teliștii să-și poată desfășura în | 
I continuare activitatea fără l 
^obstrucții. (N.T.)

La Școala Generală Băita

NUMĂRUL ELEVILOR ESTE
IN SCĂDERE

Cu oarecare nostalgie, dna Elena Miheț, director la Școala 
generală coordonatoare Băița, vorbea despre vremurile în 
care această școală era frecventată de un număr mare de 
elevi. Pe lângă elevii școlii primare și gimnaziale, mai urmau 
cursurile acestei școli și liceeni, care făceau pregătire în 
domeniul minier. Mai mult decât atât, în urmă cu 10 ani de 
zile, sălile erau neîncăpătoare pentru numeroșii elevi, 
existând în permanență câte două clase paralele.

însă acele timpuri au apus, iar acum, la Școala generală 
Băița mai învață doar 142 de copii, repartizați în clasele l-VIII. 
Sunt înscriși aici pentru a dezlega tainele cunoașterii copii 
din șapte sate aparținătoare comunei. O bună perioadă de 
timp, din lipsa mijloacelor de transport în comun, elevii erau 
nevoiți să parcurgă pe jos drumul de acasă până la școală și 
înapoi. După lungi insistențe, situația s-a clarificat, 
introducându-se un autobuz pe ruta Deva - Băița - Brad și 
retur, de serviciile căruia beneficiază și elevii. Costul 
abonamentului este decontat de către instituția de învățământ 
în proporție de 50 la sută, restul fiind suportat de părinții 
elevilor, după cum spunea dna Elena Miheț. Aceiași părinți 
care au contribuit la reparațiile clădirii în care studiază propriii 
lor copii, deoarece și în acest an fondurile alocate 
învățământului s-au dovedit a fi extrem de mici.

Cristina CÎNDA

Moș Nicolae la 
handicapați

Asociația Hândicapaților Neuromotori Hunedoara Deva a sărbătorit 
ziua persoanelor handicapate în ajunul Sfântului Nicolae, oferind 
membrilor săi cadouri cultural-spirituale și nu numai. Sala mică a Casei 
de cultură Deva devenise neîncăpătoare sâmbătă pentru cei veniți să 
se bucure de sărbătoare. Au fost prezenți subprefectul Nicolae 
Segesvari și primarul Mircia Muntean.

Programul artistic a fost variat și de calitate. După recitalul folcloric 
susținut de soliștii și taraful Clubului Elevilor și Copiilor Hunedoara, 
Florin Mureșan, Roxana Olșanschi Oprean și Mihai Feier de la Teatrul 
de Estradă Deva i-au încântat și înveselit pe spectatori cu muzica 
ușoară și momentele vesele prezentate. La minispectacolul realizat cu 
acest prilej au mai contribuit și Horvath Aladăr, taragotistul Dorin 
Corcheș și alți membri ai asociației: Gina Berar, copilul Florin din Brad, 
Simion Condur, Mariana Roșea și Mioara Morar, care au recitat sau au 
colindat. Doar criza de timp i-a împiedicat și pe alți talentați ai asociației 
să se perinde la microfon.

După spectacol, sărbătoriții au primit daruri, copiii lor dulciuri, au 
admirat expoziția realizată aproape în exclusivitate de filiala brădeană 
cu tablourile lui Ionel Golcea și cu lucruri de fnână. Sărbătoarea a fost 
reușită și ca de fiecare dată foarte emoționantă.

Viorica ROMAN
r

Premierul ultimei șanse
Venind la diriguirea guvernului după 

eșecul lui Victor Ciorbea, dl Radu Vasile și-a 
început mandatul pozând în premierul 
ultimei șanse de a se face reformă în 
România. Jucându-se de-a "Batman’’-ul 
economiei naționale, dl Vasile anunța, cu un 
aer marțial, un program de guvernare, stil 
nemțesc, cu obiective și măsuri prioritare 
împănate cu termene precise și stricte de 
realizare. După tipic însă, modul în care și 
guvernul Vasile a știut să-și aplice propriul 
program ar fi, prin comparație, înjositor 
pentru modelul german. După 11 luni, 
bilanțul guvernării Vasile nu e decât un șir de 
"bile" negre.

La această stare de fapt contribuie, în 
primul rând, lipsa măsurilor de restructurare 
în economia reală. în programul de 
guvernare era propusă adoptarea, până la 
30 mai a.c., de măsuri de completare a 
cadrului legislativ în vederea accelerării 
procesului de privatizare sub aspect 
cantitativ.Prioritățile vizau privatizarea, cu 
investitori strategici, a băncilor cu capital de 
stat, pregătirea și derularea procesului de 
privatizare a societăților comerciale ce 
rezultau din reorganizarea regiilor 
autonome, precum și privatizarea până la 30 
noiembrie a.c. a ASIROM. Suntem deja în

decembrie, iar OUG nr. 88/1997, privind 
privatizarea societăților comerciale, a rămas 
neschimbată și neproductivă. Privatizarea 
celor două bănci de stat și a ASIROM nu s-a 
realizat, iar în ce privește ROMTELECOM s-a 
văzut clar cât ne-a costat scumpirea la 
"tărâțe".

Din “strategiile sectoriale și subsectoriale 
corelate de restructurare - dezvoltare în 
sectorul energetic, petrochimic și siderurgic” 
s-a ales un mare eșec. Guvernul, cu chiu cu 
vai, abia a reușit să aprobe, sub asaltul 
Comisiei economice a Senatului, strategia 
de dezvoltare a sectorului energetic. Despre 
privatizarea în aceste domenii nici măcar nu 
se vorbește încă.

Prin măsurile luate, deși își propusese 
contrariul, guvernul Vasile a turnat “gaz" 
peste povara financiară a datoriilor 
acumulate la bugetul de stat. Aceasta s-a 
mărit și mai mult prin adoptarea unor acte 
normative ce majorează penalitățile în cazul 
întârzierii la plata obligațiilor firmelor către 
buget. Rezultatul a fost că până la 31 
septembrie 1998 la buget s-au vărsat numai 
2874,5 de miliarde de lei față de prevederile

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 5)

• O firmă care, în ciuda 
greutăților tranziției, 
reușește să facă investiții 
apreciabile pentru dez
voltare • Totul se realizează 
fără a apela ia credite 
bancare • Cei 140 de 
angajați au salarii nete 
cuprinse între 650 mii și 3 
milioane iei pe lună • După 
punerea în funcțiune a noii 
investiții firma va mai angaja 
încă 90-100 saiariați.

într-o recentă discuție 
purtată cu dl Wilhelm 
Ghergely, patronul SC Agro 
Company Deva, interlocutorul 
aprecia faptul că, dincolo de 
unele interese politice

Reproducerea 
ilegală a 

programelor de 
calculator costă

După cum probabil se știe, 
Business Software Alliance 
(BSA) este o organizație mondială 
cu sediul la Washington, Statele 
Unite, înființată în anul 1988 de 
către cei mai importanți 
producători de software din lume 
cu scopul unic de a combate 
utilizarea ilegală a programelor de 
calculator, în baza legislației în 
domeniu din fiecare țară. în 
România, în temeiul Legii nr. 8/ 
1996 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe, la cererea 
BSA, inspectori ai Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, asistați 
de polițiști, au întreprins mai multe 
raiduri la firme din București și 
din țară. în urma acestor raiduri, 
unui număr de 24 de firme le-au 
fost întocmite dosare de urmărire 
penală, unele dintre acestea fiind 
deja înaintate în instanță. Precizăm 
că, potrivit Legii nr. 8/1996, 
reproducerea ilegală a pro
gramelor de calculator se 
pedepsește cu închisoare de la 
3 luni la 3 ani sau cu amendă 
penală de la 700.000 de lei la 
7.000.000 de lei. (A)

SgWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%

Întotdeauna altceva
„A sosit timpul să reflectăm asupra 

extinderii pe mai departe a NATO în viitorul 
apropiat”; „Nu vor fi lansate noi invitații la 
summit-ul de la Washington"; „Calitatea 
de membru în NATO nu reprezintă un fel de 
medalie conferită noilor democrații”. 
Aceste afirmații aparțin ministrului britanic 
al apărării, George Robertson. Aflat recent 
într-o vizită la Praga, dl Robertson nu a 
ezitat să „taie în carne vie”. Deși negate 
de către oficialii Alianței, afirmațiile 
ministrului britanic exprimă cu exactitate 
poziția actuală a Statelor Unite și a Marii 
Britanii în chestiunea lărgirii NATO. 
România, mare favorită până mai ieri a 
valului doi al extinderii, se vede iarăși 
respinsă din Casa Democrațiilor. în 1999 
la Washington nu se va întâmpla nimic. 
României întotdeauna îi va lipsi ceva, 
întotdeauna vom fi repetenți la vreo 
materie, mai ales atunci când există un 
interes foarte clar de a nu fi parte la un 
proces precum lărgirea NATO. Când am 
îndeplinit condițiile politice ni s-au pus în 
față condiții economice, când le vom 
îndeplini și pe acestea, se vor găsi cu 
siguranță alte și alte bariere. Poate că, în 
aceste condiții, ar fi cazul să ne obișnuim, 
mai ales că, o știm cu toții, istoria noastră 
este un lung șir de deziluzii.

Doar Președintelui pare a-i mai fi rămas 
o urmă de speranță sau, poate, este doar 
un teatru jucat pentru a-și îmbunătăți 
imaginea electorală. Discursul politic în 

^privința aderării României la NATO este

același cu cel de la începutul lui '97. La 
Bruxelles, dl Constantinescu a cântat 
aceeași veche placă: îndeplinim condițiile 
politice, zonă de stabilitate în Balcani, 
cooperare bună cu Alianța, am demarat în 
trombă reforma etc., etc. Degeabal

România nu va intra în NATO în 1999, nici 
în 2005 și poate nici în 2020. La fel se va 
întâmpla și cu Uniunea Europeană. Din 
păcate, am fost lăsați în așa numita „zonă 
gri”, adică nici cal nici măgar. NATO se 
termină unde începe ortodoxia; este așa 
de clar, dar nimeni nu vrea să recunoască. 
Și atunci, ce mai rămâne? Firește, Rusia, 
vor spune unii, Maica Rusie care, văzând 
jalbele noastre pe la porțile occidentului s- 
a și oferit, plină de grijă, să ne ajute să 
revenim pe drumul cel bun, ca niște copii 
obraznici ce am fost. „Ce vă trebuie NATO 
când ne aveți pe noi?”, ar suna mai pe 
înțelesul românilor recentele tatonări ale 
diplomației ruse.

Ei bine, pentru mulțl români, Ideea cu 
Rusia este un vis mult prea urât. Și totuși, 
acolo vom putea ajunge în momentul în care 
ne vom sătura de șuturile pe care ni le 
aplică fără jenă occidentul. Este imposibil 
să fii neutru în zona în care suntem noi. 
Aici ești fie într-o tabără, fie în cealaltă, iar 
dacă noi nu vom fi în tabăra NATO, nu va 
mai trece mult și vom ajunge iarăși acolo 
de unde abia am reușit să scăpăm. Asta 
este! O fatalitate istorică dictată de poziția 
geografică.

,,Facilitățile promise micului 
producător întârzie să apară” 
Discuție cu dl Wilhelm Ghergely, patronul S.C. Agro Company Deva

mărunte și de preocupări de 
afaceri personale, aleșii 
națiunii și guvernanții ar putea 
să contribuie mai mult la 
relansarea economică a țării, 
în special a agriculturii, care 
asigură securitatea alimen
tară a populației. Revenind la 
o afirmație făcută cu alt prilej, 
patronul firmei susține cu 
aceeași tărie că micul

producător nu se consideră un 
handicapat care să fie 
neapărat ajutat de către 
Guvern, însă există prea multe 
frâne și piedici care i se pun în 
calea spre dezvoltare și 
realizarea unei activități 
profitabile. Pe lângă 
împovărarea cu tot felul de 
taxe și impozite, deși se 
vorbește mult nu se face nimic

încă pentru scutirea de 
impozit pe profitul reinvestit, 
nu se încurajează exportul 
cum se procedează în alte țări 
unde, pe lângă subven
ționarea producției, să acordă 
și prime speciale pentru 
susținerea exporturilor. în plus, 
nu sunt câtuși de puțin 
atractive nici condițiile de 
acordare a creditelor pentru

investiții, ceea ce determină 
ca puțini întreprinzători să facă 
împrumuturi. în context am 
reținut că, în cazul dlui 
Ghergely, investițiile în regie 
proprie se realizează numai 
din resursele firmei.

Vorbind despre investiții 
este de menționat că numai 
în acest an la SC Agro Com
pany, în condițiile când prețul

s

Andrei NiSTOR

terenului depășește 15-20 
mii lei/mp, sunt în curs de 
finalizare construcții ce 
acoperă o suprafață de 6200 
mp, dezvoltăndu-se, bine
înțeles, și pe verticală, la etaj 
intenția fiind de a amplasa 
laboratoarele, cantina, 
cabinetul medical și 
birourile firmei. Prin noua 
investiție se urmăresc 
realizarea unui nou abator, 
a unei fabrici de mezeluri și 
a unei fabrici de conserve, 
inclusiv pentru animale, care

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 5)
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* Surpriza etapei a fost ia 
Galați, eîn semn de salut, 
Mutu s-a despărțit de Argeș, 
după ce a îngenuncheat și 
pe FC Onești eîncă o victorie 
a Naționalului cu Aiexanko 
ia cârma echipei • CSM 
Reșița reușește a 3-a sa 
victorie în fața studenților 
era iove ni

Puțini au fost aceia care 
n-au mers pe mâna dina- 
moviștilor la Galați. Evoluția 
oscilatorie a gălățenilor și pe 
terenul propriu, dar mai ales 
forma bună a dinamoviștilor 
în acest tur și ambiția lor de a 
se menține în fruntea clasa
mentului în lupta înverșunată 
cu Rapid, îndemna pe toată 
lumea să creadă că și la 
Oțelul Dinamo va părăsi 
terenul cu fruntea sus. Nu a 
fost așa, deși cei care au 
deschis scorul, erau chiar 
dinamoviștii în min. 55 prin 
lonuț Lupescu, excelent găsit 
cu o minge de Florentin Petre. 
Gazdele n-au cedat și 
profitând de retragerea 
oaspeților în apărare, reușesc 
egalarea în min. 72, Ion Gigi 
trimițând o “torpilă" în plasa 
porții apărate de Preda: 1-1. 
Gălățenii s-au menținut în 
atac și în ultimele secunde ale 
partidei, Viorel Tănase 
marchează golul victoriei 
aducând mare bucurie în tri
bune, dar și în Giulești. De

Dinamoviștiis-au înecat ia Dunăre
RAPID, CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ

periclitate formații sunt 
Foresta Fălticeni, “U" Cluj și 
•Olimpia Satu Mare. însă, nici 
CSM Reșița și ... chiar 
Universitatea Craiova și 
Farul Constanța nu stau pe 
roze. CSM Reșița a luat un 
balon de oxigen prin victoria 
în fața studenților din Bănie 
ce își anunțaseră, la 
începutul turului, intenția de 
a câștiga un loc pe podium 
și Cupa României, a încheiat 
dezastruos, pe locul 15! Deci 
o pauză bine venită pentru 
unele dintre aceste echipe 
pentru a-și întări rândurile și 
să se salveze de la 
retrogradare.

reținut că Dinu n-a fost la 
Galați, fiind bolnav, a rămas la 
București.

Echipa lui Dobrin - FC 
Argeș - a ținut să încheie turul 
cu o prețioasă victorie, al cărei 
principal artizan a.fost Mutu 
înscriind toate cele 3 goluri ale 
argeșenilor, făcând parcă să 
lase în urma sa multă părere 
de rău, el plecând la Rocar 
București și de aici la Dinamo. 
Remarcabilă și victoria elevilor 
lui Aiexanko la Ploiești, 
anunțând pentru retur o luptă 
crâncenă cu Steaua spre 
accederea la un loc pe po
dium.

în subsol, cele mai

Rezultatele ultimei etape: Rapid - “U" Cluj 3-0; FC Onești - FC Argeș 
0-3; Oțelul Galați - Dinamo 2-1; Petrolul PI. - FC Național 1-3; Ceahlăul 
P.N. - Foresta Fălticeni 2-1; FCM Bacău - Olimpia S.M. 2-1; Steaua - 
Astra Ploiești 1-0; CSM Reșița - Univ. Qraiova 3-2; Farul C-ța - Gloria 
Bistrița 3-1

CLASAMENTUL
1. RAPID 17 14 2 1 40-10 44
2. DINAMO 17 13 2 2 57-15 41
3. STEAUA 17 10 4 3 31-15 34
4. FC NATIONAL 17 11 0 6 37-24 33
5. FC ARâEȘ 17 10 2 5 34-19 32
6. FCM BACĂU 17 8 7 2 23-17 31
7. OTELUL GALATI 17 9 1 7 26-19 28
8. PETROLUL PL. 17 8 2 7 26-24 26
9. ASTRA PLOIEȘTI 17 7 4 6 20-15 25
10. GLORIA BISTRIȚA 17 6 3 8 28-33 21
11. CEAHLĂUL P.N. 17 6 3 8 23-31 21
12. FC ONEȘTI 17 6 3 8 25-35 21
13. FARUL C-ȚA 17 6 1 10 20-32 19
14. UNIV. CRĂIOVA 17 4 5 7 20-23 17
15. CSM REȘIȚA 17 3 6 8 13-36 15
16. OLIMPIA S.M. 17 2 3 12 13-34 9
17. “U” CLUJ 17 2 3 12 10-44 9
18. FORESTA FĂLTICENI 17 1 3 13 19-39 6

Primul punct: cucerit: 
de Lucescu la Inter
Știrea sportivă a săptămânii 

trecute a fost numirea lui Mircea 
Lucescu în postul de antrenor al 
titratei echipe italiene 
Internazionale Milano. Venită ca o 
recunoaștere a profesionalismului 
unicului antrenor român care a 
antrenat în Italia, alegerea 
președintelui clubului milanez 
Massimo Moratti a fost prilej de 
mândrie pentru toată suflarea 
fotbalistică românească și în 
special pentru noi, hunedorenii, 
care îl apreciem pe Lucescu ca și 
creator al echipei de aur a 
Corvinului din anii '80.

Mircea Lutescu a debutat ca 
antrenor la Internazionale cu o 
înfrângere 1-2 (1-1) cu Lazio pe 
Olimpico din Roma în prima manșă 
a sferturilor Cupei Italiei. în ciuda 
înfrângerii, presa italiană a ■ 
apreciat jocul nerrazurilor 
catalogându-l drept cel mai bun 
meci al sezonului, iar președintele 
Moratti a declarat că echipa a 
început să joace la adevărata sa 
valoare.

Duminică în cea de a doua 
partidă cu Lucescu pe banca 
tehnică Internazionale a remizat 
1-1 la Venezia. Luiso a deschis

scorul în min. 21 din penalty 
pentru gazde, iar Silvestre, 
introdus în min. 51 în locul 
nigerianului Taribo West, a 
egalat în minutul 90 pentru 
milanezi. Mircea Lucescu a 
declarat că are nevoie de cel 
puțin o lună pentru a evalua 
potențialul jucătorilor pe care-i 
cunoaște mai puțin și pentru a 
alcătui o formație standard care 
să joace ofensiv și spectaculos, 
impunându-se în fața oricărui 
adversar. Dar lucrurile trebuie 
puse la punct din mers pentru că 
milanezii au un program dificil 
atât în campionat cât și în Liga 
Camp'ionilor, următoarele trei 
întâlniri disputându-le în de
plasare.

Un frumos succes
La prima participare în campionatul național, 

șahiștii deveni au urcat pe podium

Rezultate 
excelente ale 

sportivilor 
hunedoreni

Arbitrul Huzu s-a retras din activitate
Sâmbătă, meciul de la Constanța dintre Farul și Gloria Bistriță'a 

constituit și partida de despărțire a cunoscutului arbitru Aron Huzu de 
arbitraj. Gazdele, atente, l-au felicitat călduros, au făcut o fotografie de 
grup și Jean Garabet, președintele clubului, i-a înmânat o plachetă 
omagială și o minge cu autografele fotbaliștilor de la Farul Constanța și 
o cupă. Un gest frumos, bine apreciat și de presă.

La sfârșitul lunii noiembrie, 
la Nice (Franța) s-a desfășurat 
puternicul turneu de lupte "Henri 
Deglane" la care au luat startul 
peste 150 de luptători din 11 
țări (Franța, SUA, Italia, Ger
mania, Japonia, Spania, Rusia, 
Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria și 
România.) Țara noastră a fost 
reprezentată de 8 sportivi de la 
AS Constructorul Hunedoara, 
care au concurat la stilul 
“libere”. Având de înfruntat 
adversari deosebit de puternici, 
luptătorii hunedoreni au avut o 
comportare meritorie, așa cum 
ne-a declarat antrenorul Gh. 
Grigore. Cosmin Nistor și 
Lucian Vîlcu au urcat pe 
podium, cucerind medaliile de 
bronz la categ. 69 kg și 76 kg. 
La categ. 63 kg, Andrei Strater 
a ocupat locul IV, iar la categ. 
58 kg. și 97 kg, Francisc Popa 
și Marius Ciuciu s-au clasat pe 
locul VII.

în clasamentul pe echipe, 
România s-a clasat pe locul 8, 
■primele trei poziții revenind 
Rusiei, Statelor Unite și Franței. 
Sigur că această deplasare în 
Franța nu s-ar fi putut realiza 
fără sprijinul sponsorului 
principal, SC ICSH SA - 
manager ing. Victor Bucăleț, 
care este în același timp și 
președintele secției de lupte 
din cadrul asociației sportive.

La această competiție de 
mare anvergură, delegația 
hunedoreană a fost condusă 
de ing. Gh. Buzea - director 
tehnic al SC ICSH SA și sing. M. 
Tăsală - vicepreședintele 
secției de lupte.

ion BĂDiN

Va pleca An tic ne Pe la FarulP
Se pare că totuși ex-hunedoreanul loan Andone va părăsi echipa de pe 

litoral. După meciul cu Gloria Bistrița, în locul lui Andone la conferința de 
presă a fost Gârjoabă. Gazetarii și alți oameni prezenți în incintă au crezut 
că Andone și-a dat demisia. Andone a respins această variantă și a spus 
că miercuri va decide Consiliul de administrație dacă mai rămâne la Farul.

PARIURI FOTBALISTICE

în fiecare zi puteți câștiga Awfc'tf.j Zn*
300.000.000 \e>\\ /ânga Ga/er/He de Arta, tei234048

MECIOHI INTERNATIONALE

Perioada 16-25 noiembrie 
1998 a însemnat pentru repre
zentanta șahului hunedorean - 
Clubul de șah Deva - proba 
valorii sale, aflată în ascensiune 
în ultimii ani. După câștigarea 
diviziei secunde în anul trecut, 
intrarea în elita șahului național 
a provocat la început emoții, trac 
și neliniște, dar după un început 
modest, valoarea echipei și 
dorința de victorie au condus la 
rezultatul care ne-a adus multă 
satisfacție: ocuparea unui loc 
fruntaș și aprecierea jocului 
echipei de către cei mai buni 
tehnicieni ai șahului românesc. 
De notat că județul nostru 
prezenta o echipă aflată pentru 
prima dată în divizia A, celelalte 
echipe având o experiență mult 
mai mare, unele foste 
campioane naționale.

Din divizia A, prima echipă 
participă la turneul de superligă 
de 6 echipe, iar ultimele 2 echipe 
retrogradează în divizia B.

Pentru campionatul anului 
viitor au promovat în divizia A 
Hidrocon Bacău și Venus RGAB 
București. în divizia națională 
participă profesioniști ai șahului, 
regulamentul federației aprobat 
de minister prevede numai 
utilizarea jucătorilor “non- 
amatori”, pe bază de contract, 
putând fi folosiți și jucători străini 
- astfel că echipele aveau în 
componență câte 2 jucători din 
alte țări (mari maeștri, maeștri 
internaționali), așa cum prevăd 
reglementările în vigoare.

Clubul de șah din Deva a 
legitimat și utilizat jucătorii străini:

M.l. lulius Armas (Franța) și M. Inna 
Brandis (Rep. Moldova). Lotul de 

■ jucători din care s-a alcătuit echipa 
de bază în fiecare rundă - de 10 
jucători - a fost: Ciprian Nanu, 
lulius Armas, Ion Glodeanu, 
Codruț Florescu (maeștri 
internaționali), luliu Hegeduș 
(M.F.), Endre Ambruș (M), Călin 
Dragomirescu (MF), loan Adam 
(CM) - conducătorul tehnic al 
echipei - Alexandru Popoviciu 
(CM) și Ovidiu Morar (cat. I) la 
masculin și Angela Grigorieva, 
Inna Brandis, Ligia Gheorghiu 
(maestre), Elena Popoviciu (CM) 
și Ondina Kovacs (cat. I) - la 
feminin. Conducător de lot - Ion 
Grecu, căpitan de echipă 
nejucător - Hotăran Corneliu.

Cele mai bune rezultate la indi
vidual le-au obținut: Angela 
Grigorieva - plus 5 la "adevăr”. Endre 
Ambruș și Alex. Popoviciu plus 4, 
Călin Dragomirescu plus 3.

Reușita alcătuirii unei echipe 
competitive aparține unui grup 
de oameni de șah care a dovedit 
că alegerile și transferurile de 
maeștri s-au efectuat într-un 
raport optim valoare - cost pe 
jucător și în aceeași măsură

principalilor sponsori ai 
clubului, ’ societățile 
comerciale “Project P&C” și 
“CIP - Audio-Video-Film" Deva. 
Au mai contribuit un număr de 
sponsori susținători ai 
sportului minții, dintre care cei 
mai constanți în ultimii ani au 
fost: “Contransimex - West" și 
“Tima Comexim” din Deva.

Calendarul competițiilor în 
perioada imediat următoare 
cuprinde: turneul echipelor 
ardelene (Cugir - 5.12.1998), 
finala campionatului național 
masculin unde clubul îl are 
reprezentant pe M.l. Ciprian 
Mânu (8 - 23.12.1998), 
semifinalele campionatelor 
naționale de juniori - cu 4 
reprezentanți din cadrul 
clubului (ianuarie 1999), 
campionatul județean de șah 
individual (februarie 1999), alte 
turnee de pregătire pentru 
șahiștii noștri.

De menționat că juniorii, 
schimbul 
echipei, 
maeștrii 
clubului.

Corneliu HOTĂRAN

de mâine în cadrul 
sunt pregătiți de 

competenți ai

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
1. ELECTRICA BUC. 55,0 puncte
2. APULLUM ALBAIULIA 53
3. CLUBUL DE ȘAH DEVA 52,5
4. OȚELUL CĂLĂRAȘI 51,0
5. MEDICINA TIMIȘOARA 49,0
6. ELECTRICA CONSTANȚA 45,5
7. VOINȚA PETR. TIMIȘ. 37,5
8. SEVERNAVTR.SEV. 36,5
9. PETROLUL PLOIEȘTI 35,5
10. OȚELUL GALAȚI 34,5

Cu un antrenor competent, inimos.

Micii fotbaliști din Simeria sunt în pragul afirmării
Asemeni unui bijutier 

care știe să aleagă dintre 
gablonțuri o piatră pre
țioasă, și profesorul de 
educație fizică Ion Bădoi -

antrenor calificat la 
Academia Națională de 
Educație Fizică și Sport din 
București - a ales la selecția 
organizată pentru copiii

născuți în anii 1984 - 1986 
(din cele două școli generale 
existente în Simeria) pe cei 
pe care a considerat că au 
cele mai bune calități

Pagină realizată de 
Sabin CERBU, 

Ciprian MARiNUȚ

motrice și fizice specifice 
jocului de fotbal.

Pregătiți cu profesio
nalism de inimosul antrenor, 
copiii au progresat treptat 
ajungând ca după un an de 
pregătire fără competiție și 
un alt an în care i-a călit în 
focul campionatului juni
orilor “C” să se instaleze în 
fruntea clasamentului. 
Echipa Tehno Sporting 
Simeria s-a menținut pe 
primul loc pe tot parcursul 
turului 
juniorilor 
lăsând în 
asociații 
creșterea juniorilor (și cu 
arie de selecție mult mai 
mare): Corvinul Hunedoara, 
CSS Hunedoara, Dacia 
Orăștie, Vega Deva, Aurul 
Brad, Minerul Certej.

O altă dovadă a calității 
muncii antrenorului Bădoi 
este și faptul că din echipa 
antrenată de el au fost 
selecționați în lotul

campionatului 
“C” (14 etape), 
urmă cluburi și 
cu tradiție în

reprezentativ de fotbal al 
județului Hunedoara 
(juniori născuți în 1984) 5 
jucători: Amalinei, Artan, 
Mihăilă, Oltean și Cazan, 
ultimul fiind nominalizat și 
pentru selecționata 
reprezentativă a țării la 
această vârstă. Și la grupa 
mică a copiilor născuți în 
anii 1985 și 1986 sunt 
câțiva jucători de perspec
tivă - Moț, lancău, Andrei, 
Buta O., Dragotă I., Giurasa 
G. și Pribac - care, în anii 
următori, ar putea călca pe 
urmele colegilor lor mai 
mari.

Este momentul să 
apară o nouă generație de 
fotbaliști de excepție în 
județul Hunedoara, care s- 
o secondeze pe cea a lui 
Michael Klein.

Urăm succes antre
norului și micilor fotbaliști 
în turneul din Olanda și 
Anglia și dorim să-i vedem 
pe unii, peste ani, jucând în 
naționalele de juniori sau 
chiar, cine știe, în 
reprezentativa mare a 
României.
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Scrisoarea țăranului Ladis/au Batea, din comuna Unirea, adresată prin intermediul ziarului 
“Cuvântul liber”

în atenția președintelui
Emil Constantinescu, a parlamentarilor 

și a Guvernului României
Printr-o lungă și dureroa

să scrisoare trimisă ziarului 
nostru, dl Ladislau Balea, din 
comuna Unirea, dorește să 
se adreseze președintelui 
Emil Constantinescu, Parla
mentului și Guvernului Ro
mâniei, aducând în atenție o 
serie de probleme ce au 
marcat și marchează viața 
țăranilor români. După ce ne 
spune că este un abonat 
permanent și consecvent ci
titor al ziarului nostru, dl Ba
lea scrie: “Sunt un țăran 
crescut la coada vacii - cum 
spun orășenii. Dar cred eu 
că nu suntem chiar așa de 
proști cum ne consideră ale
șii noștri. Având acces la 
presă, la radio și televiziune, 
ca țăran de 72 la ani am vă
zut și auzit multe. în peste 

șapte decenii am trăit și pe
rioada burghezo-moșiereas- 
că când finanțele ne luau 
hainele, slănina, cârnații, 
țuica și chiar vitele și le 
vindeau la licitație pentru pla
ta impozitelor. Am scăpat de 
ei și a venit comunismul, dar 
țăranul tot al dracului a fost, 
deoarece ne-a impus cote la 
cereale, furaje, lapte, ouă, 

carne - produse care luau 
calea securității și justiției. A 
urmat mai apoi așa-zisa 
“epocă de aur", când cu 
mare “bucurie” ne-am în
scris în CAP, după care am 
rămas doar cu casa, cotețul 
și cățeaua. în perioada CAP 

dacă luai un kg de cartofi să 
mănânci ți se întocmea do
sar penal, dar cei ce luau cu 
sacii nu pățeau nimic.

După perioada de dicta
tură a venit libertatea, sfânta 
democrație. A venit și al doi
lea președinte al țării, s-au 
schimbat câteva guverne și 
premieri, noi țăranii sperând 
mereu că o s-o ducem mai 
bine. N-a fost să se 
întâmple așa, dolarul 
depășind acum 10.000 lei, 
de la mai puțin de 200 lei în 
urmă cu 8 ani. Nu mai 
putem vorbi nimic despre 
vreo bucurie de Crăciun, 
căci cine împarte parte își 
face și pensiile noastre au 
rămas simbolice - de 100- 
120 mii lei, pe când dem
nitarii iau 8-10 milioane lei și 
chiar mai mult pe lună.

Mai mult ca atât, Cea- 
ușescu ne-a dat la handi

capați unele facilități, cum a 
fost cumpărarea de mașini și 
cotă de benzină, dar acum 
suntem “ajutați” cu parul în 
cap, deoarece de la 9 lei 
litrul de benzină a ajuns la 
4600 lei și nu se oprește 
aici. Ministrul Finanțelor nu 
se gândește decât să mă
rească prețurile, nu și câști
gurile oamenilor".

în context petentul pro

pune să se dea o cotă de 
benzină la preț accesibil 
pentru nevoi stricte, iar cine 
vrea să consume mai mult 
și-și permite luxul, să plă
tească mai mult. în cazul 

său, spune că la pensia ce o 
are de 120 mii lei pe lună, cu 
7200 lei pe un litru de ben
zină, nu poate cumpăra nici 
16 I benzină. Pe fondul 
acestei “prosperități” 
cumpărăm făină, mălai, 
carne de pasăre, preparate 
și "alte produse de la unguri 
și din alte părți. Asta se 
întâmplă - cum scrie dl 
Balea - deoarece cei din 
capul țării nu sunt gospodari 
și nu știu să conducă 
treburile țării, care are o 
seamă de bogății ce nu sunt 

valorificate cum se cuvine, 
în continuare își exprimă 

amărăciunea pentru faptul 
că bunurile de la CAP și 
IAS au fost prădate, fără 
ca cineva să dea 
socoteală pentru stri
căciunile pricinuite. 
Supărat pe afacerile la 
nivel înalt cu țigări și cu 
alte bunuri, dl Balea 
consideră și că toți cei 
vinovați ar trebui să suporte 
rigorile legii, propunând și 
unele modalități de 
sancționare a lor. Rău este 
că “nu este nimeni întrebat 
cum și-a făcut vile și averi 
deosebite". Revenind la 
distrugerile făcute pe plan 
local, dl Balea cere ca 
organele abilitate să facă 
un inventar al acestora și 
să fie trași la răspundere 
vinovății de producerea lor, 
în special de pagubele 
aduse castelului din loca
litate. încrederea sa este 

că presa și televiziunea se 
mai bucură încă de 
încredere în schimbarea în 
bine a lucrurilor aflate în 
derivă în țară. (N.T)

Prin Legea nr.218/1998, 
publicată în Monitorul Oficial 
nr.483, din 26 noiembrie a.c., 
a fost aprobată Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 1/ 
1998 privind modificarea art.9 
din Legea fondului funciar 

Modificarea art.9 din Legea 18/1991
Până la 31 decembrie a.c. mai 

puteți solicita reconstituirea 
dreptului de proprietate

nr.18/1991, republicată. In 
conformitate cu prevederile 
noii legi se specifică faptul că 
cererea se depune la pri
măria în a cărei rază terito
rială se află terenul - pentru 
care urmează să fie recon
stituit dreptul de proprietate - 
până la 3.1 decembrie 1998, 
sub sancțiunea decăderii din

"Semne* ale vremurilor
Mărtinești nu e o comună 

de oameni nevoiași. Ba, jude
când după aspectul caselor 
din satele comunei, s-ar pu
tea spune că e o comună de 
gospodari harnici. Și totuși 
"semnele” vremurilor pe care 
le trăim nu lipsesc nici aici.

Potrivit informațiilor ingi
nerului agronom Marin Cri- 
șan de la Centrul agricol al 
comunei, din programul de 
însămânțări de toamnă la 
cereale păioase, din 160 de 
nectare s-au însămânțat 
doar 32 de hectare. Diferen
ța - la primăvară pentru cul
turi prășitoare sau la anul... 
și la mulți ani.

Acesta însă nu este singu

termen. în același context 
se arată că primarul sau 
secretarul consiliului local 
au obligația să primească 
cererea și să o înregistreze, 
indiferent dacă aceasta 
cuprinde sau nu toate 

actele de însoțire necesare, 
cu precizarea că acestea 
trebuie depuse până la 31 
decembrie a.c., sub 
sancțiunea decăderii aces
tuia din termen. în 30 de 
zile, după 31 decembrie, se 
întocmește și se depune la 
prefectură balanța fondului 
funciar pe localitate. (N.T.) 

rul "semn" al vremurilor. în co
mună au funcționat mai multe 
asociații ale cultivatorilor de 
pământ. Mai funcționează una 
și aceea doar parțial. Asta 
spune ceva despre "încuraja
rea” agriculturii în România. Și 
încă nici acesta nu e ultimul 
"semn” al vremurilor la 
Mărtinești.

îmbătrânește și se dimi
nuează populația comunei! 
Anul acesta s-au înregistrat 
25 de decese și doar 6 naș
teri și numai 4 căsătorii.

Potrivit statisticilor, de la 
o populație de 2664 de lo
cuitori în 1948 comuna a 
ajuns la mai puțin de 1400 
de locuitori în 1998. (I C.)



Cuvântul liber 8 DECEMBRIE 1998

Primărița comunei Luncoiu de Jos afirmă că

"Viata oamenilor este foarte
I

în județul Hunedoara sunt 
cinci primărițe, iar una dintre 
acestea este dna Ileana 
Ciuclan, din comuna Luncoiu 
de Jos. Am întrebat-o:

- De fapt, de când sun
teți primar, dnă Ciuclan?

- De aproape nouă ani, 
de la evenimentele din De
cembrie 1989. Eram atunci 
contabil la fostul consiliu po
pular. Oamenii din comună 
mi-au cerut să mă așez în 
fruntea comunei și le-am în
deplinit dorința.

- Sunteți din localitate, 
după câte știm.

- Da. Aici, în Luncoiu de 
Jos m-am născut, am cres
cut. Cunosc localitatea și 
oamenii ei foarte bine. îl știu 
pe fiecare locuitor al comu
nei ce poate, ce știe. Și știu 
ce să-i pretind fiecăruia.

- Se vorbește puțin des
pre rolul femeii. De ce?

- Am fost la Cluj - Napoca 
la un seminar tocmai pe 
această temă - rolul femeii 
în societate. Acolo s-a subli
niat că femeile au nu numai 
dreptul, ci și datoria de a lua 
parte la promovarea demo
crației, la viața economică, 
socială și culturală, la pros
peritatea României. Sunt 
perfect de acord cu această 
idee.

- Comuna Luncoiu de 
Jos nu e mare.

- Ceea ce nu înseamnă 
că nu se confruntă cu pro
bleme importante. O supra
față din terenul arabil al co
munei a fost luată de fosta

IAS Brad. Am măsurat-.o și 
am dat-o celor ce le-a fost 
luată. S-a lucrat și la 
retrocedarea pădurii care a 
fost pusă în posesie în 
proporție de 75 la sută.

- De ce nu toată?
- Oamenii știu că în Par

lament se discută de o nouă 
lege a fondului funciar și a 
celui forestier și așteaptă să 
fie adoptată și aplicată.

- Este dificil pentru o fe
meie să fie primar?

- La început a fost, dar iată 
că am adunat niște ani de 
când am fost învestită cu 
această răspundere. Este 
greu dacă vrei să faci ceva 
pentru cei ce te-au ales. Și eu 
vreau asta. îl știu pe fiecare 
om al comunei, știu ce știe, 
cum gândește și ce poate.

- Cum este viața oame
nilor?

- Foarte grea. întotdeauna 
a fost așa. De când minerii au 
fost disponibilizați - avem vreo 
80 de oameni în această si
tuație - viața este și mai grea. 
Pământul produce puțin. De 

aceea o familie nu poate trăi 
numai din lucrarea pămân
tului.

- Casele oamenilor sunt 
frumoase.

- Oamenii și le-au făcut 
din salariul din minerit, în 
principal. Astăzi nu prea se 
mai construiesc case, că n- 
au cu ce.

- Cum colaborează Pri
măria cu consilierii?

- Foarte bine. Reușim să 
acționăm în aceeași direc
ție: în interesul localității. Nici 
un proiect de hotărâre nu a 
fost respins, doar amânat. 
Asta nu înseamnă că ședin
țele de consiliu sunt “cu
minți’1. Dimpotrivă, dezbate
rile sunt foarte animate.

- Când acordați audien
țe?

- Miercurea, după pro
gram, dar primesc oameni și 
în celelalte zile când mă aflu 
în sediu. Mă opresc oamenii 
și pe stradă să mă întrebe 
de una, de alta.

- Sunt și situații când 
ceea ce se cere nu se poa
te îndeplini?

- Sigur că da. în aceste ca
zuri îi explic omului de ce nu i 
se poate realiza ce cere, le
gislația din domeniul respec
tiv. Sigur că nu-i convine ce-i 
spun, dar pricepe. Eu sunt 
adepta respectării cu sfințe
nie a legilor. în acest context 
eu aș înscrie și democrația și 
libertatea. Un om care neso
cotește legile ori le încalcă 
nu poate fi liber.

Traian BONDOR 

r————————— 

' în aplicarea 
unei legi 

l lucrurile s-au 
împotmolit

I Comuna Turdaș are în jur de
■ 1900 locuitori, dar pe lista dr. 
I Gabriela Gliga, singurul medic 
| generalist de la dispensarul 
| uman din localitate, s-au înscris, 
I până în prezent, doar 1000 de 
J cetățeni. Am întrebat-o pe dna 
I doctor:
1 - Cum se explică faptul că
| pe lista dvs. aveți înscriși doar
■ cu ceva mai mult de jumătate 
j din locuitorii comunei?
! - Faptul are la bază două
I aspecte. Primul: mulți turtiășeni 
| și-au ales drept medic de familie 
| doctori din municipiul Orăștie. Al
■ doilea: unii, și nu puțini, încă nu 
| s-au hotărât.
I - Ce se va întâmpla cu 
| această categorie de oameni?
j - Vor fi înscriși la prima con-
■ sultație solicitată la dispensarul
! nostru. Căci înscrierile continuă. 
’ - Ce urmează, după părerea

I dvs., în aplicarea Legii asigu- 
| rărilor sociale de sănătate?
| - Crearea casei asigurărilor
I de sănătate. Dar lucrurile văd că
■ trenează și nu pricep de ce.
I - Trenează ori s-au împot- 
| molit?
ț - înclin spre a doua variantă.

- Aspirație la
i confort
I încălzirea unei case la țară 
| este destul de costisjtoare și in- 
| comodă. Știința și industria mo-
■ dernă au realizat în acest scop
■ soluții comode și economice.
* în comuna Crișcior deocam-

—— 

dată 3 gospodării au recurs la una 
din aceste soluții - încălzire cen
trală având drept sursă de pro
ducere a căldurii o instalație care 
funcționează cu gaz lichefiat. 
Prestatorul de servicii care e și 
furnizor de combustibil face la 
anumite intervale încărcarea re
zervorului individual cu butan 
lichefiat.

Cei ce au apelat la soluție 
spun că e mult mai ieftină decât 
încălzitul cu lemne.

Primăria Crișcior are un studiu 
de aplicare a ei și la spațiile de 
învătămâ’nt din comună.

Apă curentă în 
casă

Potrivit afirmațiilor oficialită
ților comunale, circa 90 la sută 
din gospodăriile satelor comunei 
Crișcior au apă curentă în casă. 
Unii dintre ei sunt racordați la re
țeaua publică, acolo unde există 
conductă de distribuție. Alții s-au 
asociat pe grupuri de gospodării 
și și-au amenajat captare și 
aducțiune proprii. Alții au recurs 
la soluția fântână proprie cu hi- 
drofor și bazin de acumulare în 
podul casei.

Se extinde 
telefonia 

rurală
După ce la Orăștie s-a instalat 

centrală telefonică de tip 
ALCATEL se lucrează la înnoirea 
și sporirea capacității cablurilor 
din municipiu și spre localitățile 
rurale din jur. După instalarea ca
blului ce duce la Turdaș și Pricaz 
în cele două localități numărul 
posturilor telefonice va spori cu 
câte două sute.

Două I 
reclamatiii i

Mihai Cetinescu a venit la ■ 
redacție tocmai din satul Peș- . 
tenița, comuna Densuș, să se ■ 
plângă în legătură cu două as- | 
pecte. Primul: că un vecin - n-a | 
spus cine - a montat gardul cu 3 ■ 
m mai încolo. Tot vecinul și-a ■ 
ridicat un șopron prea aproape I 
de ograda dumnealui și din | 
această pricină când plouă apa ■ 
de pe acoperișul construcției J 
respective cade la dânsul în I 
curte. A doua: a fost amendat | 
de două ori cu 150000 lei pentru | 
că aruncă gunoi pe malul Peș- ■ 
teniței. Reclamantul susține că • 
primăria are ceva cu dânsul. I 
Așa stau lucrurile, die primar | 
Sorin Dumitru Ștefoni? Vă între- ■ 
băm în scris deoarece la telefon ! 
n-am reușit să vă prindem. I

I întârziere ce i 
va fi j

recuperată i
în comuna Boșorod sunt 53 I 

de oameni și familii îndreptățite, | 
conform legii, să primească aju- | 
tor social de la stat. Din cauza ■ 
surselor bugetare foarte precare, ■ 
din luna aprilie a c. oamenii res- I 
pectivi n-au primit nici un leu. Pri- | 
măria caută resurse financiare | 
pentru a le achita drepturile. ț

Patronul ! 
ajută j

Dl Constantin Pușcaș din Bă- | 
cia își face singur casă. Treabă . 
deloc ușoară. în această între- ■ 
prindere îl ajută patronul firmei I 
ELCOM SRL, ce face bolțari și | 
dale din beton, unde lucrează și ■ 
C.P. Patronul se numește Liviu ! 

Beldovici. Felicitări domnule! (Tr.B.) ■

Din 4 decembrie și în Deva

* • • CU

oricărei alte apariții 
pe micul ecran

vizionare gratuita între 4 și 13 decembrie 
prezintă în luna decembrie 77 de filme 

este un canal de filme fără publicitate, 
subtitrat integral în limba română

transmite de luni până vineri, între orele 14:00 - 02:00, 
iar sâmbăta și duminica între 10:00 • 02:00

iți oferă o surpriză: abonează-te acum și vei plăti 
abonamentul începând cu luna ianuarie

iți aduce cele mai mari succese 
cinematografice, evenimente sportive, 
concerte și spectacole în exclusivitate»..

12 luni înaintea

AbonuznenSe prin: • Soctelolea de cablu:
DfVASAT Td: 200.200 Eaitkil - BD. DesJkil Bl. RjwtSer

• Dirrcf la damciîd dLmrieavcasiră, phn agenfă de vânrare HSO

5paoe Jam 
Ițlisc maxim 
l*hilacielphk 
ârâ apărare 
line vorbește
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Premierul ultimei 
șanse

(Urmare din pag. 1)

din bugetul rectificat pe anul 
1998 de 6560 de miliarde de 
lei. La capitolul privatizare 
situația e și mai gravă. în 
programul pe anul în curs s-a 
propus privatizarea a 2800 
de societăți comerciale cu un 
capital social de 32.769 de 
miliarde de lei. Până la 30 
septembrie a.c, au fost 
privatizate doar 536 de 
societăți comerciale cu un 
capital de 1872 de miliarde 
de lei. "Randament” mai mic 
de 10 la sută.

Vitregite pe vremea lui 
Ciorbea, guvernul Vasile a 
rămas la fel de “vitreg" față de 
IMM. Politica activă de 
dezvoltare a sectorului IMM, 
cu crearea de locuri de 
muncă, relansarea creșterii 
economice și (atenție !) 
crearea clasei mijlocii, n-a 
fost decât o nouă gogoriță "a 
la Vasile”. Măsuri de genul 
armonizării legislației actuale 
în domeniul IMM, reformei 
sistemului de evidență 
financiar-contabilă, pro
grame pentru finanțarea 
proiectelor de dezvoltare a 
JMM care introduc noi 
tehnologii, au rămas pe 
hârtie. Au fost adoptate însă 
altele care au conlucrat la 
deteriorarea sistemului de 
IMM-uri. Doar două exemple 
ar fi suficiente: politica 
bancară, cu dobânzile mari și 
sistemul de giruri, precum și 
politica de creștere a 
fiscalității prin OG nr. 40/ 
1998(a abrogat scutirea cu 
50 la sută a impozitului pe 
profitul realizat din exporturi), 
OG nr. 2/1998(majorare cotă 
TVA la 22 la sută), OG nr. 4/ 
1998(a anulat posibilitatea 
amortizării accelerate pentru 
toate mijloacele fixe.existente

în patrimoniu la 31 
decembrie 1997).

Alături de politicile 
monetar-valutare, fiscale și 
comerciale ale capitalului 
uman, politica de restruc
turare economică a 
guvernului Vasile a fost 
catastrofală pentru Ro
mânia. A sugrumat orice 
inițiativă de relansare 
economică, prin mărirea 
fiscalității și neglijarea 
totală a sectorului IMM și a 
păstrat vitale sursele de 
pierderi în economie, 
neînchizând nici unul din 
marii coloși industriali 
perdanți. Rezultatele se pot 
cuantifica extrem de precis 
la nivelul standardului 
nostru de trai. O inflație 
susceptibilă de a face 
salturi periculoase, o 
devalorizare accentuată a 
leului față de dolar, 
incapacitatea de a finanța 
deficitul bugetar și cel al 
contului balanței externe de 
plăți sunt tot atâtea motive 
de a concluziona că 
această guvernare a dlui 
Vasile, în 11 luni, n-a reușit 
să-și facă temele asumate 
la instalare. O nouă 
perioadă de grație de 6 
luni cerută de premier 
pentru a începe restruc
turarea mi se pare, dacă nu 
o perseverare sterilă, cel 
puțin o altă pierdere de 
timp cu rezultatul slab și 
previzibil. Guvernul Vasile a 
arătat ce poate. Și n-a 
putut prea multe. Nu-i 
nimic, pentru că a greși e 
omenește. A persevera 
însă în greșeală e deja 
diabolic. Or, societatea 
românească nu-și mai 
poate permite astfel de 
gesturi.

Troița din munte
•

Cu nouăzeci de ani în urmă, conform tradiției românești, 
la cota 1500 din Masivul Retezat în Poarta Baleei crescători 
de animale de la poalele muntelui (Hobița, Șerel, Uric, Râu 
- Bărbat) au ridicat o troiță din lemn de stejar ca simbol al 
comunicării dintre Cer și Pământ. Plasată în zona pajiștilor 
alpine, biciuită de vânturi și ploi, troița stă între cer și 
pământ spre mântuirea singuraticilor. Aici, după informația 
primită de la dl Octavian Socaci din Pui (deținător de 
fotografii document), se pare că s-a recules regele Mihai, 
urmașul lui Ferdinand I (întregitorul României Mari), cu 
ocazia inaugurării cabanei de vânătoare Baleea.

Datorită lucrătorilor de la Ocolul Silvic Pui, care în vara 
acestui an au întărit troița cu postament de ciment și piatră, 
monumentul va dăinui încă spre închinăciune și aducere 
aminte de credința strămoșească, ca mărturie a 
prezentului și trecutului ortodox românesc.

Vlrgll BUTAȘ

CASA AUTO TIMIȘOARA (X)
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă: 

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22-104 DM 

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142. 
Tel: 056-216946; 056-216947: Fax: 056-216948.

’ ' 4

Facilitățile promise 
micului producător

(Urmare din pag. 1)

va funcționa în spațiul 
actualului abator. întrucât 
dotarea este destul de 
costisitoare, utilajele vor fi 
aduse din import la mâna a 
doua, în afara celor pentru 
producerea frigului.

în legătură cu situația 
actuală, cu cei 140 de 
angajați se realizează 44 de 
produse, ce se livrează la 
beneficiari din mai multe 
județe, reprezentând 6-8 tone 
produse pe zi, respectiv o cifră 
de afaceri în jur de 3 miliarde 
lei lunar, mai mult decât dublu 
față de 1997. De menționat că 
angajații au un câștig lunar 
net de 650 mii - 3milioane lei. 
Prin noua investiție numărul 
angajaților va spori cu încă 
90-100 salariați.

în întreaga activitate dl 
Ghergely are ajutoare de 
nădejde în fiii săi Wili și loșca, 
precum și în ginerele Tușa, 
care își îndeplinesc irepro
șabil atribuțiile în posturile 
cheie pe care le dețin în firmă. 
Notabilă este și preocuparea 
pentru susținerea și 
sponsorizarea a numeroase 
acțiuni umanitare și cu 
caracter zootehnic.

Discutând despre pro
ducția proprie, la data 
documentării firma avea un 
efectiv de 180 de porci la 
îngrășat și 30 de viței pentru

sacrificare, rentabilitatea în 
zootehnie nefiind de 
conceput decât în condiții de 
creștere intensivă. Dincolo 
de orice considerente, dl 
Ghergely apreciază aportul 
deosebit al specialiștilor 
agronomi și zootehniști, cu 
care se consultă și reușește 
să ia cele mai bune decizii, 
în context, mi-a spus că nu 
agreează practicile unor 
nemulțumiți de a bloca 
drumurile, dar nici nu 
concepe ca orice muncă să 
nu fie plătită corespunzător.

în legătură cu piața cărnii 
la această dată, patronul 
spune că se resimte acut 
scăderea puterii de cumpă
rare a populației, bucuria sa 
fiind când se indexează 
salariile și pensiile, iar oferta 
cu importurile de came mai 
ieftină îi bulversează pe 
producătorii autohtoni care 
nu sunt subvenționați. 
„Dacă la noi carnea de vită 
pentru export se plătește 
numai cu 36 mii lei/kg 
(6DM), în țara de consum 
prețul la vânzare este de 
circa 30DM, deci de 5 ori mai 
ridicat decât prețul la 
producător, lată suficiente 
subiecte de reflecție pentru 
factorii cu putere de decizie, 
care au datoria să se întoarcă 
cu fața spre producția 
agricolă.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTCRIZAT CONNEX GSM *=

Connex

Deva

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTOHiZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX 3SV

Al CONECTARE GRATUITA
$1 ABONAMENT GRATUIT PE TREI LUNI. 
IN PLUS, TELEFONUL ERICSSON GA628** 
ARE ACUM UN PREȚ EXTREM DE ATRĂGĂTOR 
- 149$*** - Șl PRIMEȘTI LA EL PATRU FETE 
DIFERIT COLORATE.
TOTUL NUMAI PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE. 
A SOSIT TIMPUL SĂ TE CONECTEZI Șl TU

Petroșani■
ASSITEC - ELACOMTEH EXIM S.R.L. S.C. FIRUȚA COMPANY S.N.C.
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 84 B-dul Decebal, bl. 22, parter
tel.: 054-541-825 tel./fax: 054-222-264
fax: 054-511-111

CONNEX
GWn
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pentru piese de 
Tel. 094/636387

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi și bicicletă 
Pegas, bărbătească, prețuri 
negociabile. Tel. 216590, 
după ora 20 .

• Vând convenabH garso
nieră, Deva, Eminescu, bl.C.2, 
etaj 4, ap.55, sc.C, (vizavi de 
unitatea militară), 55 milioane, 
negociabil. Tel. 218225 (4052)

• Vând garsonieră, Gojdu, 
parter, preț negociabil, 28 
milioane. Tel. 217948 (4054)

• Vând apartament 2 ca
mere, confort 1, etaj 1, cu 
telefon, în Brad, str. Libertății. 
Tel. 217285,223300 Deva, (ab.)

• Vând casă mare, cu 
grădină în Orăștie. Tel. 
212995(4091)

• Vând casă, Simeria, str. 
Traian, nr.54, gaz, anexe. Tel. 
260471, orele 10-16, zilnic 
(4255)

• Dețin spațiu producție 
industrie alimentară. Caut 
investitor. Vând abator auto
rizat, situat în fermă producție 
vegetală. Vând tractor U 650 
și diverse agregate agricole. 
Tel. 092/777302 (4254)

• Vând gospodărie (casă 
construită 1994, plus anexe), 
grădină cu livadă și vie, în 
comuna Păltiniș, Botoșani. Tel. 
Cluj: 064/184903. (OP 7011)

• Vând casă, zona Chizid, 
Dacia 1300, nouă, dormitor 
Luxor, cameră de zi Luxor, col- 
țar nou, blană vulpe polară lun
gă, model deosebit. Tel. 054/ 
719042,092/356273 (3757)

• Vând tractor U 445 DT, 
plug și remorcă, preț nego
ciabil. Tel. 281133 (4086)

• Vând Dacia 1310 break, 
societate SRL fără activitate, 
cuptor microunde, convenabil. 
Tel. 227479 (4080)

• Vând Ford Consul cu 
talon, sau piese schimb. Tel. 
623710(4097)

• Cumpăr Audi 100 cc 
avariat și/sau talon. Tel. 
770735. (5772)

MARȚI
8 decembrie

TVR 1
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.30 Arhive
românești (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 în fla
grant (anchetă) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 153) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Anul 
Juliette (co. Franța 1994) 22.35 
Jurnalul de noapte

TVR 2
6.00 România, ora 6, vă 

oferă Cafeaua de dimineață 
10.00 Ultimul tren (r) 11.00 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.30 
Scena politică (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Primul val (s/ 
r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Franceză 
16.00 Țiganca (s) 16.45 Santa 

X._____________________

tractor'445 CP, cu

T rabant 
schimb. 
(4181).

• Vând
cabină, plug, stare de func
ționare. Informații Hațeg, str. 
Cloșca, 32. (5771)

• Vând baionetă veche, 
secolul XVIII, stare perfectă. 
Tel. 217694.

• Vând SRL obiect de 
activitate variat, preț avantajos. 
Tel. 180, familia Berindei, 
Buceș-Vulcan. (4028)

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM, defecte, sparte, 
codate sau blocate. Tel. 094 
859958(4051)

• Vând abricht cu circular
și motor 3 kW, 220 V, preț 
8.500.000 negociabil. Ormin- 
dea, nr. 216(4084)___________

• NOU I La subsolul com
plexului “Ulpia” puteți cumpăra 
avantajos mobilă second- 
hand import Germania. (4073)

• Vând mașină de spălat 
Alba Lux 11, stare foarte bună. 
Tel. 217694.

• Vând pui Cocker Spaniei, 
blue-roan, cu pedigree, vac
cinați. Tel. 058 827040, Alba 
lulia. (4087)

• Vând cameră video Sony 
,CCO TR 305/E, stereo și 
Canon UC 9 HI 8C. Tel. 092 
292130(4089)

• Vând piese BMW 318, 
motor 180.000 km, original. 
Tel. 216483,092 712716 (4093)

• Viagra, spray contra 
ejaculării rapide, medicamente 
potență, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă 14, tel. 
225075. (3906)

• S.C. 2M CONSTRUCT 
vinde prin magazinele 
sale en-gros și en-detail 
din DEVA, str. Zamfirescu, 
bloc Q3/16 și ORĂȘTIE, str. 
Mureșului, bloc 10/11, 
PRODUSE ALIMENTARE șl 
NEALIMENTARE la prețuri 
foarte mici. AȘTEPTĂM 

COMENZI PENTRU CA
DOURI DE SĂRBĂTORI LA 

MAGAZINE și la TELEFON 
241468. (4045).

Barbara (s) 18.00 Care pe 
care? (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s) 
21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru TV: „Ce zi frumoasă”

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.25 Iluzii (s, ep. 
102) 11.25 Pericol iminent (s/ 
r) 12.30 Omul cu o mie de fețe 
(s) 13.30 Planeta vie (do, ep. 
129) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 134) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
51) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 10) 19.00 Obser
vator 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Cinci piese ușoare 
(dramă SUA 1970) 23.00
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Schimbul de 
noapte (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.10 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 My Favo
rite Year (f/r) 12.30 Seinfeld (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00

• DACIA, livrare 
promptă, cu plata inte
grală sau în rate fără 
garanții imobiliare, pentru 
cumpărători din toată țara 
prin: IATSA CÂMPINA 

S.A., distribuitor autorizat 
al “Automobile DACIA”. 
Relații tel.044/333163, 044/ 
370346. (OP)

• Societate comercială 
vinde centrale termice, calo
rifere din oțel, țeavă și fitin- 
guri. Tel. 092/701072 (3746)

♦ Vând orice telecomandă 
pentru televizor (110.000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(OP.191)

• Vând oțel beton <(>6=2965
lei/kg, <1)8,10,12=2805 lei/kg. 
Tel. 213637, 092/348200 
(3930)______________________

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, for
mat A3, minimum 20 copii pe 
minut. Ofer 300 000 lei/buc. 
Tel. 092/403863 (OP)

• Vând mașină spălat 
automată, Gril Moulinex, preț 
convenabil. Tel. 242991 
(6505)

• Vând’pictură în ulei pe 
pânză (160/80 cm), peisaj 
revizion, tel. 714741 (3758).

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garso
nieră, ultracentrală. Tel. 
219422(4252)

• închiriez spațiu comercial, 

în Brad, în centru. Tel. 624615. 
(4046)

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport per
soane la Bekescsaba și 
București. Tel. 217882. (4082)

• Efectuez transport auto 1 
t, cu Renault Trafic. Tel. 
216483,092 712716(4093)

• Meditații de limba en
gleză. Tel. 216922, după 
ora 19. (3748)

• S.C. Ursus S.A. Cluj 
angajează agent vânzări. 
Condiții: studii superioare. 
Interviul are loc miercuri, 
09.12.1998, la adresa: Deva, 
str. Mărăști, nr. 25, ora 14, 
tel. 233588 (4179)

Fiica maharajahului (dramă 
SUA ’94, p. II) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr șl 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
179) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Privilegio de Amar (s, ep. 3) 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 13) 21.30 Lois 
și Clark (s, ep. 2) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 22.30 Veronica 
(s, ep. 14) 23.00 Știrile PRO TV 
/ Profit

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 8.30 Te 

iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Aventurile lui 
Tom Sawyer (f. România)
11.30 Ca la mama Acasă (r) 
11.35 Aventurile lui Sherlock 
Holmes (s/r) 12.30 O ultimă 
vară (s/r) 13.15 D.a./r 13.45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 O ultimă 
vară (s) 18.25 Ca la mama

DIVERSE COMEMORĂRI J

• Numita Ghircuță Mariana 
cheamă, în data de 09.12.1998, 
pe numitul Ghircuță Dănuț în 
proces de divorț la Judecătoria 
Brad. (3360)

• SC Panicor SA Hune
doara organizează licitație 
publică pentru vânzarea de 
active (spații de producție și 
comerciale) și mijloace fixe 
(mijloace de transport și 
utilaje specifice brutăriilor și 
morarilor), începând cu data de 
08 12 1998 și 09 12 1998, ora 
10, la sediul societății din 
Hunedoara, str. M.Viteazul, 
nr.1. Lista'mijloacelor fixe, 
activelor și alte informații se 
pot oferi la sediul societății din 
Hunedoara sau la tel: 713556, 
713339, 713478. Licitația se 
reia în fiecare marți și miercuri 
până la vânzarea tuturor 
mijloacelor fixe și activelor. 
(3756)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Avram 
Roman eliberată de FE Mintia. 
Se declară nulă. (4094)

• SC ROCAVIOROMTRANS 
SRL Ilia pierdut factură de la 
seria 0753823 - 0753850 și 
chitanțier fiscal de la seria 
387104-387150.(12)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Caragea Gheorghe. îl 
declar nul. (3755)

• Pierdut legitimație de 
văduvă de veteran de război, 
seria HD nr.9648, pe numele 
Oprea Anica. O declar nulă.

• Pierdut certificat nr. 1551, 
SC Comprest Import Export 
Vadu Crișului. îl declar nul. 

(3365)
• Pierdut certificat înma

triculare seria A 523275, ca
pacitate cilindrică 10344, nr. 
înmatriculare Hunedoara 13, 
FEH. îl declar nul. (5770)

VREMEA
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ninsori slabe 

locale în nordul, centrul și estul țării, precum și la munte, 
iar în rest răzlețe. Vântul va prezenta unele intensificări în 
regiunile estice și sud-estice. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între -14 și -4 grade, iar maximele între -6 și 2 
grade. Local se va forma ceață.

Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Dragostea nu moare 
(s) 19.25 D.a. 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s) 22.30 Ochi de urs 
(dramă România 1983)

PRIMA TV
6.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Highlights Premier League 
11.00 Jerry Springer Show (r) 
12.00 Un alt început (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s, ep. 8) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
8) 16.00 Sister, sister (s, ep. 
8) 16.30 Malcolm șl Eddie (s, 
ep. 8) 17.00 Jerry Springer 
Show (talkshow, ep. 9) 18.00 
Știri 19.00 Viper (s, ep. 12) 
20.00 Candid Camera (div., ep. 
12) 20.30 Brooklyn South (s, 
ep. 2) 21.30 Special (do) 22.30 
Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

HB®
14.00 Foamea: Delicii 

culinare (fantastic, 1996) 14.30 
Domnul Destiny (dramă, 1995) 
16.15 între dragoste și ură

• Nestinsă durere, regrete 
și zadarnică așteptare, timp 
de un an, a celui care a fost 
un minunat soț, tată și bunic,

col.(r) LUCHIAN ENE
Familia. (4088)

• S-au scurs 6 luni de la
crimi și durere de când a trecut 
în eternitate, lăsând un gol 
imens în inimile noastre, scum
pul nostru soț, tată și bunic

LASZLO ANDREI
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace. Familia îndoliată. 
(3361)

DECESE

• îndurerate gânduri și 

lacrimi nesfârșite pentru cel 
care a fost

NICUSOR ALIC
1

din Ruda-Ghelari. Odihneas- 
că-se în pace ! Soția Victoria, 
copiii Ramona, Cristi, Car
men,Sorina și familia Spărios. 
înmormântarea miercuri, 9 
decembrie, în Ruda.

• Cu adâncă durere anun
țăm încetarea din viață a celui 
care a fost un bun soț, tată, 
socru și bunic

GIURA TRAIAN
înmormântarea va avea loc 

în ziua de 09.12.1998, la 
cimitirul ortodox din Deva, str. 
Eminescu. Familia. (4189)

(comedie, 1996) 18.00^
Stargate:'Cor-Air (SF, 1996) 
18.45 Ardem tot (comedie, 
1993) 20.30 Cauză dreaptă 
(dramă/thriller, 1995) 22.15 
Philadelphia (dramă, 1993) 
00.15 Zonă de impact 
(acțiune, 1993)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.05-22.20 
Știri locale

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean 
(r) 16.35-17.30 Program mu
zical 17.30-17.35 Promo-pu- 
blicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale y

netescep
O BERBEC

Sunteți dispus să munciți 
mult pe,ntru a vă extinde 
domeniul de acțiune, dar orice 
încercare se dovedește 
dificilă. Nu mai încercați să 
obțineți rezultate rapide, căci 
nu aveți nici o șansă.

3 TAUR
Aveți o zi bună pentru 

dialog și colaborare. 
Popularitatea dv. este în 
creștere, ceea ce vă oferă și 
oarecare protecție în afacerile 
pe care le inițiați. Totul este să 
nu vă ia gura pe dinainte.

O GEMENI
Conflictele cu părinții își vor 

găsi rezolvarea imediată. 
Sunteți tentat să vorbiți mai 
mult decât trebuie, iar 
partenerii dv.de afaceri vor 
crede că nu sunteți demn de 
încredere.

O RAC
Un prieten poate avea 

unele probleme și ar fi cazul 
să-l ajutați. Sunteți ceva mai 
romantic decât de obicei, așa 
că rezervați câteva ore și 
persoanei iubite, care 
așteapta cam de mult.

O LEU
Veți avea o întâlnire la nivel 

înalt.în urma căreia veți obține 
avantaje nesperate. Părintele 
de sex opus va avea o 
realizare socială ori 
profesională. S-ar putea să 
demarați o afacere curând.

O FECIOARĂ
Partenerul de viață va primi 

bani de la o rudă apropiată. în 
rest ziua se anunță liniștită, 
fără evenimente deosebite, 
ceea ce vă va crea o 
dispoziție pentru lucru sau 
literatură.

O BALANȚĂ
Dacă doriți să faceți o 

schimbare fundamentală în 
viața dv. este bine să știți că 
nu este momentul. Cel mai bine 
ar fi să rămâneți în stadiul de a 
face planuri.

O SCORPION
Veți petrece o zi plăcută, mai 

ales datorită unei invitații pe 
care o veți primi încă de la 
primele ore ale dimineții. 
Persoana iubită are nevoie de 
mai multă afecțiune din partea 
dv.

O SĂGETĂTOR
Discuții aprinse cu 

persoana iubită. Un prieten va 
interveni pentru a aplana 
conflictul. Un spectacol v-ar 
mai deconecta; dacă primiți o 
invitație nu vă grăbiți să o 
refuzați.

O CAPRICORN
Concentrați-vă eforturile în 

cămin. Aveți de făcut 
curățenie, schimbări, 
cumpărături. Pregătiți ceva mai 
deosebit de mâncare căci ați 
putea să vă treziți cu un 
musafir.

O VĂRSĂTOR
Nu vă prea simțiți în largul 

dv. Veți avea mai muite 
drumuri de făcut, multe 
probleme de rezolvat, ceea ce 
vă va mări irascibilitatea. 
Posibile controverse cu 
familia.

O PEȘTI
Comunicarea cu persoana 

iubită este din ce în ce mai 
plăcută, mai lejeră. De-aceea nu 
o refuzați și petreceți-vă timpul 
liber împreună. Oricum nu aveți 
altceva mai bun de făcut.

liiegescepj

dv.de
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DIRECȚIA SILVICĂ OFMr
Organizează la sediul acesteia din Deva, 

str. Mihai Viteazu, nr. 10
LICITAȚIE pentru vânzarea masei 

lemnoase din producția anului 1999.
Licitația este deschisă și va avea loc în data de 

16.12.1998, ora 10.00.
Licitația se va desfășura conform Regulamentului de vânzare 

de către Regia Națională a Pădurilor a masei lemnoase destinate 
agenților economici aprobat prin H.G. nr. 695/1998. Pot participa 
la licitație agenți economici care sunt achitați potrivit H.G. nr. 342/ 
1995 pentru exploatarea lemnului și care nu au debite restante față 
de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine.

Masa lemnoasă neadjudecată la această licitație va fi 
scoasă din nou la licitație în data de 14.01.1999, ora 10.00.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie numerar 
la casieria unității, fie în contul nostru nr. 4002301010, 
deschis la BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor 
și fișele tehnico-economice se poate pune la dispoziția agenților 
economici începând cu data de 10.12.1998. Relații suplimentare 
la telefoanele 224599, 224649, 222481.

ROMÂNA &A.
SUCURSALA HUNEDOARA

anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor 
active aparținând SC “CERNAFRUCT” SA Hunedoara 

cu sediul în Hunedoara, str. Panait Cerna, nr. 4
- FABRICA DE RĂCORITOARE
- clădire, mijloace fixe și obiecte de 
inventar
- FABRICA DE GHEATĂ

>

Licitația va avea loc în data de 11.12.1998, ora 10,00, la 
Judecătoria Hunedoara, biroul executorului judecătoresc. 
Informații suplimentare la SC “Cernafruct” SA Hunedoara, 
str. Carpați, nr. 92, telefon 054/ 715482, BCR, Sucursala 
Hunedoara, telefon 054/ 712494 și Judecătoria Hunedoara, 
executor judecătoresc, telefon 054/ 712438.

BANKCOOP SA
r » AGENȚIA ORASTIE

j Direcția Silvică Deva | 
] Comercializează pâstrâv la prețul 

de 40.000 lei/kg (inclusiv TVA).
Informații suplimentare se pot obține la telefon I

I 283268, între orele 7,30 - 15,30. I
I_______________________________________________ I

Angajăm
agenți distribuție felicitări PUBLIROM și taloane 

participante la Marele Concurs al Revelionului la 
TVR1. Relații la sediul Publirom - Deva, clădirea 
sindicatelor, bd. M. Kogălniceanu, nr.4, camera 22.

Cr

OFERTĂ DE EXCEPȚIE. în perioada 7-30 
decembrie a.c., numai pentru consumatorii din 
județul Hunedoara, se livrează:

> pui calitatea I 13.500 lei/kg;
> pulpe 20.500 lei/kg.
Preturile nu includ TVA.>

Pentru colectivități - cămine de bătrâni, case 
de copii - se livrează produse cu plată 
preferențială, la 60 de zile.

ABONAMENTUL IA WILL UBER'
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul 

cel mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA IANUARIE 1999 ESTE DE 
10.500 DE LEI, PLUS TAXELE 
POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE 
LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ 
ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL 
LIBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au 
posibilitatea să opteze pentru un 
abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamen
tele se fac la ghișeele oficiilor poștale 
din județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET, în numerar și prin virament.

Costul unui abonament pe un an de 
zile este de 126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 
mii lei, plus taxele poștale. Creșterile 
ulterioare ale prețului de vânzare a ziarului 
nu vor afecta valoarea abonamentului 
contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT

o:

5
a

<

»
Scoate la LICITAȚIE următoarele:

1. Data 10 decembrie 1998, ora 10:
0 Casă, curte și grădină, Bozeș, nr.37. Preț pornire:
53.000.000 lei.

2. Data 16 decembrie, ora 10:
S Casă, curte în Orăștie, str. Pricazului, nr.30.
S Restaurant PATI-BAR PARADIS în Orăștie, str.
Pricazului, nr.30.
S Cap tractor RABA plus dubă izotermă 22 tone în 
Orăștie, str. Pricazului, nr.30.
S Camion IFA 7 tone plus remorcă 7,5 tone în Orăștie, 
str. Pricazului, nr.30.
S
S
s
a 
h 
s

Mobilier bar. Preț pornire: 1.500.000 lei.
Hală sortare SCPP Geoagiu.
Cantină SCPP Geoagiu.
Grajd animale SCPP Geoagiu.
Dacia 1310.
Bunuri SCPP Geoagiu: tractoare, utilaje agricole și porci.

Licitația va avea ioc !a Judecătoria Orăștie, Birou 
executor judecătoresc.

informații suplimentare ia sediul BANKCOOP SA 
Orăștie, telefon 247565.

• •

Trebuie să mă ai!!! •
Pentru că sunt calendarul pe care l-ai visat, am un 

format de 42x33cm, posed 12 coli lucioase de 110g/mp, 
spiralate metalic șl sunt imprimat în albastru și roșu.
x Pentru că nu vel găsi pe cineva mal ieftin decât mine: 
\ 1-250 buc 1,25 USD/buc.
\ 251-500 buc 1,20 USD/buc,

Peste 500 buc 1,15 USD/buc
Pentru că poți să-ml pul un cursor la numai 0,12 USD/ 

buc.
Sună ACUM la numerele de telefon 064/198861 sau 

064/190864 și întreabă de CALENDARUL TRIPTIC 1999
Reprezentantul local al agenției de publicitate 

CLIPART advertising te va vizita Imediat și, în scurt timp, 
mă vel avea.

Stoc limitat. Prețurile de mai sus nu Includ TVA.

LUXTEN DEVA fQ
Tel/fax - 054 - 232008

\

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente
Transport asigurat

Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

PREMIUL
PREMIUL
PREMIUL

INDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

Condiții de participare
• Abonează-te la serviciile CONNEX GSM în perioada 

1 6 . 11 .'-31.12.1 998 , prin magazinele QUASAR și prin 
dealerii săi autorizați din țară.

• Cumpără produse GSM (cartele SIM CONNEX GO, 
accesorii, telefoane, etc .) în valoare mai mare de 500.000 
lei din magazinele QUASAR și de la dealerii săi autorizați 
din țară.

• Cumpără produse Audio-Video-TV- 
Electrocasnice-Electronice-Tehnică de calcul cu valoare 
mai mare de 500.000 lei din magazinele QUASAR.

• Completează și răspunde corect la întrebarea: 
"Care este adresa sediului societății QUASAR S.A.?". 
aflată în talonul de concurs.

Desemnarea câștigătorilor se face la sediul 
societății QUASAR, Deva, B-dul Decebal, bl.R, parter în 
data de sâmbătă, 9.01.1999, la ora 12.00. Extragerea va fi 
efectuată de către participanții aflați la fața locului.

• Te abonezi la serviciile CONNEX GSM și primești 
cârdul CLUB QUASAR (reducere 3% la orice produs cumpărat 
din magazinele QUASAR) .

Magazin QUASAR 
DEVA 
Bd.Decebal, 
bl.R,parter 
tel: 054/211261

Magazin QUASAR 
HUNEDOARA
Bd.Dacla, nr.37 
bl.47,parter 
tel:054/740647

Magazin QUASAR Magazin QUASAR 
BRAD -------------
Str. Republicii 
nr.11, bl. 1 
tel: 054/651250

ORĂȘTIE 
Bd.Eroilor, 
bl.E, parter 
tel:054/247540

CCONNEX

s
|

I
l

73
>s
1
o 
s25
8

s>

8

CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
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cu sediul în Călan, strada Furnalistului, nr. 17/ A 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE, conform prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/ 1997, aprobată prin Legea nr.
44/ 1998 și Normelor metodologice privind privatizarea societăților 

comerciale și vânzare de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
55/ 1998 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 361/ 

1998 pentru vânzarea următoarelor active :
- părți de activ (camere situate în Căminul 1 de 

nefamiliști din strada Florilor, nr. 14, Călan)
Prețul de pornire este:

S 4.203.300 lei pentru părți de activ situate la parter;
✓ 4.412.300 lei pentru părți de activ situate la et. I
S 4.287.300 lei pentru părți de activ situate la et. II
*■ 3.972.300 lei pentru părți de activ situate la et. III.

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător. 
Licitația va avea loc la data de 28.12.1998, ora 10,00, la sediul SC "Sidermet” 
SA Călan.

în.caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua 
ședință a licitației la data de 12.01.1999.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic, de 
la sediul societății comerciale între orele 10-14.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute pot fi obținute de la ing. 
Czegu loan, Serviciul Mecano - Energetic, telefon 730560 - 561, interior 551.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până 
în ziua licitației, ora 9,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare, 
precum și dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 
301520201 deschis la BCR, Filiala Hunedoara, taxa de participare de 250.000 
lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare 
a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire a 
licitației.k 1

ursulețul teddy 
Mic, PUFOS $1 DRĂGĂLAȘ 
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Corapări a talurilor SAMSUNG în Ioni riocMobrio, 
fi vei primi u cupoa.
Coraplatead-I pe loc fi vei participa le

Marea Tombolă a lunii Decembrie.
Vei ma marea fonti dclțtigi and diatre cela <

100 de aparata video Samsung.
Extragerea va avea loc la încep obi I linii *. J > ktVV

Ianuarie 1999. * c^
Dstalib magazinele Ana Electronic fi ale distribuitorilor 

autorizați din București și întreaga țari.

DISTRIBUITORI 
AUTORIZA]! £NA ELECTRONIC

QUASAR, DEVA, Mul Deccbai, BL R, paner, tel: 054222999 
QUASI ' HUNEDOARA,
Mii Dada w. 17, Bl. 47, paner, lei: 0541723139

Cumpărați, 
construiti, înlocuiți, 

renovați, 
economisiți 

apelând la serviciile

COMAT DEVA 
S.A.

Produse pentru 
toti, servicii 

pentru fiecare!
Deva,

str. Depozitelor, nr.5 
telefon: 054/233137; 
teL/fax: 054/216269.

SC BADPS SA 
Deva

convoacă în data de 
9 dec. 1998, ora 10,00, 
Adunarea Generală Or
dinară a Acționarilor, 
care va avea loc la se
diul firmei situată în 
Deva, str. E Sojdu, nr. 79, 
cu următoarea

Ordine de Zi:
- Aprobarea progra

mului de restructurare.
- Aprobarea bugetu

lui de venituri și cheltuieli 
pe anul 1999

- Diverse.

MONDO
audio • video • tv * electrocasnlce • GSM

Noi facem
cadouri

de Crăciun!

TU?
0 surpriza-n magazine 
de la MONDO pentru tine!
De sărbători rețeaua magazinelor 
MONDO oferă dientilor sai... cadouri!

HUNEDOARA:
B-dul Dacia, nr.6, parter, 
telefon 054-71 6.41 1

Vino să-tl tel cadoul

TELEVIZOARE
AUDIO
FRIGIDERE
MAȘINI DE SPALAT 
ELECTROCASNICE
TELEFOANE GSM

Toate produsele noastre 

sunt disponibile in

RATE

M
î" în atenția acționarilor SIF “Banat -Crișana" "î 
| începând cu luna decembrie 1998 se vor distribui prin ■ 
* mandat poștal dividendele către acționarii care nu și le-au 1 
| ridicat în perioada iulie - octombrie a acestui an, prin |
■ intermediul unităților Băncii Agricole. ■
' Banii cuveniți vor putea fi ridicați în termen de 30 zile 1 
| de la oficiile poștale care efectuează avizarea. SIF “Banat - |
■ Crișana” urează acționarilor săi Sărbători fericite și un An ■
1 nou mai îmbelșugat. 1


