
Institutul Național de 
Meteorologie și Hidrologie a 
elaborat prognoza vremii 
pentru lunile decembrie 
1998, ianuarie și februarie 
1999 pe care o vom face 
cunoscută în sinteză, pentru 
toți cei interesați de evoluția 
acesteia. Caracteristică în 
prima decadă a lunii 
decembrie este tendința de 
răcire, mai cu seamă în 

^regiunile estice,» precum și

Prognoza vremii în aceasta iarna
abundența precipitațiilor sub 
formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. Vântul va sufla 
moderat, cu intensificări în 
zona montană. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între -12 și -8°C, izolat mai 
coborâte. Aceleași caracte
ristici se mențin și în decada 
a doua a lunii decembrie a.c. 

în decada a treia va 
predomina o vreme rece cu 
ninsori frecvente, cu condiții 
favorabile producerii visco
lelor. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între - 15 și 
-5°C, iar cele maxime între - 
7 și 5°C.

în luna ianuarie 1999 vor 
alterna intervalele mai reci 

cu cele mai calde, față de 
normal, în prima și ultima 
decadă predominând ano
maliile termice negative. 
Nopțile vor fi geroase în toată 
țara, cele mai coborâte 
temperaturi fiind de - 22 și 
-12°C, mai scăzute chiar în 
depresiunile din estul 
Transilvaniei, unde vor 

atinge -25°C. Temperaturile 
cele mai ridicate vor avea 
valori de 8 și 13°C, poate 
mai mari la mijlocul lunii. 
Precipitațiile vor fi 
deficitare în sud și normale 
în restul țării, existând 
condiții de producere a 
viscolului și poleiului.

în luna februarie 1999 
vor fi temperaturi scăzute, 
cu ninsori frecvente și 
viscolite. Temperaturile 
minime se vor situa și sub 
-20°C, în depresiunile intra- 
montane, în vreme ce 
maxima va fi în jur de 10°C. 
Precipitațiile se vor situa în 
limitele normale ale acestei 
perioade. Se vor produce 
intensificări ale vântului și 
viscolirea zăpezii. (N.T.)
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Ședința Consiliului 
județean

in 1999 va fi mai bine sau mai rău ca în 1998?

ÎN AȘTEPTAREA 
BUGETULUI DE 

SUPER AUSTERITATE
Conformându-se 

întocmai tradiției, 
iată că nici actualul 

Executiv nu reușește, așa 
cum a promis în repetate 
rânduri, să dea bugetul 
pentru anul următor la ter
menul promis, adică mult 
mai repede decât în a doua 
jumătate a ultimei luni a 
anului în curs. Nu punem în 
discuție motivele pentru 
care proiectul bugetului pe 
anul 1999 n-a ajuns încă la 
vreme în dezbaterea 
comisiilor de specialitate și 
a legislativului, cum nici nu 
se pot ști cu exactitate 
cauzele pentru care se 
păstrează o tăcere aducă
toare de vești rele, cum 
intuim, asupra principalelor 
capitole de venituri și 
cheltuieli.

Dincolo de cifre însă, nu 
ne putem aștepta la ceva 
mai bun din moment ce nu 
ne așteptăm în 1999 la nici 
un fel de creștere econo
mică, singura resursă de 
sporire a exporturilor și de 
alimentare cu venituri

suplimentare a bugetului, 
care în 1998 a fost de 
austeritate, iar în anul 
viitor se anunță a fi de 
superausteritate, având în 
vedere că sunt de ram
bursat și datorii externe 
scadente, fără surse de 
acoperire deocamdată, de 
peste 2,2 miliarde dolari. 
Achitarea acestor datorii 
prin metoda „rostogolirii” 
împrumuturilor, cum sus
țin specialiștii din 
Ministerul Finanțelor, idee 
care este agreată și de 
către premier, este o iluzie 
care nu valorează prea 
mult din moment ce n-are 
un suport economic real, 
iar riscul de țară ne 
plasează în rând cu cele 
mai înapoiate țări de pe 
glob, existând serioase 
temeri că vom intra în 
incapacitate de plată.

A ne baza formarea 
veniturilor bugetare doar 
pe încasările din „marile" 
privatizări ale lui 1999, pe

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

De o jumătate de veac poporul 
român trăiește cu presiunea unui 
uriaș cazan de locomotivă care 
trage după sine istoria. Așa a 
deprins reglarea traiului cu ajutorul 
supapelor de presiune. în aceste 
zile adânc tulburate, când 
supapele au ruginit și piese de 
schimb nu se mai fabrică, vipuri ale 
micului ecran, ca Octavian Paler, 
Adrian Păunescu, Cristian Tudor 
Popescu sau Marius Tucă, ne mai 
reglează din când în când, și chiar

devină priculici. Curând se jigări 
ca o javră de pripas, năpârli și 
prinse a scânci ca un bată-l 
crucea.

Zilnic ne strângeam cior
chine la gardul vecinului cu 
teamă și curiozitate în devăl
mășie. Doamne, ce spectacol, 
ce coșmar! Oricând putea rupe 
lanțul, oricând se putea întâmpla 
nenorocirea. Vecinul nu se 
îndura să-l prăpădească. Deh, 
ca tot românul, era milos și

Ieri, la Deva, s-au desfășurat 
lucrările ultimei ședințe ordinare 
pe acest an a Consiliului 
județean.

La lucrările ședinței a parti
cipat parțial și domnul Nicolae 
Pavel Segesvari, subprefectul 
județului Hunedoara.

Consilierii au luat cunoștință 
pe calea unei informări despre 
situația protecției drepturilor 
copiilor în județul Hunedoara.

Au fost dezbătute proiectele 
de hotărâri privind:

- Strategia de restructurare, 
organizare și dezvoltare a 
sistemului județean de protecție 
a copilului aflat în dificultate;

- Reorganizarea Comisiei 
județene pentru protecția copilului;

- Stabilirea unor taxe din 
competența Consiliului județean;

- Numirea directorului 
Teatrului de Estradă Deva;

- Aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru modernizarea 
drumului județean Căzănești - 
Vața de Jos;

Aprobarea unor 
împrumuturi temporare din

fondul de tezaur județean pe 
1998;

- Numirea reprezentanților 
Consiliului județean Hunedoara 
ca membri ai Consiliului de 
administrație ai Casei de 
Asigurări de Sănătate a 
județului Hunedoara;

- Completarea regula
mentelor de organizare și 
funcționare ale instituțiilor de 
cultură subordonate Consiliului 
județean;

- Crearea cadrului legal 
necesar pentru asigurarea în 
1999 a fondurilor necesare 
amenajării și întreținerii 
traseelor turistice montane din 
județ.

Vii dezbateri a stârnit 
proiectul de hotărâre privind 
numirea reprezentanților 
Consiliului județean în Consiliul 
de administrație ai Casei 
Județene pentru Asigurări de 
Sănătate, reprezentanții 
urmând de fapt să fie aleși prin 
vot secret.

Ion CIOCLEI

Tonusul și rumorile 
tranziției»

de câteva ori pe săptămână, 
tonusul și rumorile.

Recent, Marius Tucă m-a 
.îndatorat pentru multă vreme 
prezentându-l pe mutandul Sabin 
Gherman și aducându-mi în 
memorie o întâmplare din 
copilărie, care a bulversat satul. De 
când am plecat din sat și din 
copilărie nu mai văzusem un câine 
bolnav de turbare. Recent mi-am 
dat seama că imaginea lui mă 
însoțește încă. Vecinul nostru avea 
un dulău de toată frumusețea. 
Rău, așa de rău încât zi și noapte 
îl ținea legat sub coșar. într-o zi de 
vară caniculară câinele vecinului 
s-a îmbolnăvit de jigodie. Se 
dezlegase într-o noapte și dăduse 
iama în cimitirul de vite răpuse de 
molimă. La câteva zile apărură 
semnele bolii. I se roșiră ochii, 
pierduse simțurile, nu își mai 
cunoștea stăpânii, urla noaptea la 
lună de te apuca groaza. A jale și 
pustiu, cu ochii urduroși ațintiți 
către apus. Noi, prichindeii, știam 
din basmele satului că va să

îndurător. Jigodia era prăsilă de 
la o cățea de soi și un ciobănesc 
mioritic. Sătenii, rugați să-i facă 
felul până a nu fi prea târziu, 
ridicau din umeri vrând a spune 
că, deși satul este primejduit cu 
turbarea, nu e treaba lor.’

într-o zi, sătui să-l mai vedem 
vărsând bale și să-l mai auzim 
udând, am pus noi, copiii, mâna 
pe furci și topoare și i-am făcut 
felul. L-am târât la marginea 
hotarului, am aruncat peste el vraf 
de uscături și i-am dat foc pentru 
a nu se răspândi molima.

Cum spuneam, mi-am 
amintit întâmplarea luni, 19 
octombrie curent, văzându-l pe 
invitatul domnului Tucă la șoul de 
la Antena 1. Măi, să fie! Cândva, 
undeva îl mai văzusem. Poezia - 
parabolă, citită de Cristian Tudor 
Popescu, îmi provocă revelația. 
Da, îl mai văzusem! Sigur că-l mai 
văzusem! La o grădină zoologică, 
în țarcul primatelor.

GHgor HAȘA

B WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 
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Fax 234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele In lei 
persoanelor fizice!
X Ia 30 de zile - 55%
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Vremea va continua să 
se răcească. Cerul va fi 
temporar noros și doar pe 
alocuri se vor semnala 
ninsori. Vântul va sufla 
slab până la moderat. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între - 12 și -2 
grade, iar cele maxime 
între -5 și 0 grade.

S.C. Marina Com S.R.L. Deva. Pentru vânzătoarele Lucica 
Lucaciu ori Violeta Stan politețea este un mod obișnuit de a fi. 
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“Ne-am format clientela prin 
comportament”

LASAM CEVA IN URMA
în comuna Densuș, cum ne 

informa dna secretară 
Loredana Bogdan, funcțio
nează șase magazine sătești 
ale cooperației (aparțin 
Copsumcoop Sarmizegetusa), 
precum și 13 ABC-uri ale unor 
societăți cu capital privat. 
Există deci concurență, 
benefică în cele din urmă 
pentru populația din sate. “în 
satul centru de comună ppinea 
se aduce la magazinele 
privatizate - mai afirma dna
L.B.  Privatizații aduc pâine de 
la producători din Hațeg și din 
Totești. La Peștenița este un 
particular care face pâine și 
aprovizionează satele

Peșteana, Peștenița, Hățăgel 
și Ștei.”

La ora documentării 
noastre, magazinul sătesc din 
Densuș era închis cu lacăt.

Comerțul la sate
Aceasta pentru că orarul este 
stabilit dimineața între orele 8- 
11 și se redeschide după- 
amiaza pe la ora 16,30. Cum 
afirmau sătenii, orarul este 
bine stabilit, venind în sprijinul 
locuitorilor care în miezul zilei 
sunt prinși cu treburile în 
gospodărie ori pe câmp, doar 
dimineața devreme sau seara 
având timp de cumpărături.

Am solicitat câteva opinii 
vizavi de activitatea 
comercială. “Ne aprovi
zionăm de aici din sat - afirma 
dna Teodora Trancă - pentru 
că avem de unde alege, nu 
mai trebuie să mergem la 
oraș. Eu îmi fac cumpă
răturile de la un magazin ABC 
din centrul comunei și anume 
de la cel al SC GES - 
Agroprest SRL Densuș, care 
funcționează din anul 1995. 
Pâinea o cumpăr de la 
magazinul cooperației.”

Nicoleta Crai din Hățăgel 
spunea: “Avem în sat un

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 3)

Cum se integrează Palatul 
Copiilor Deva în procesul 
reformei din învățământ a fost 
tema pe care am dorit s-o 
abordez cu dl Viorel 
Manolescu. “Prin oferta făcută 
de cluburi, asemănătoare 
disciplinelor opționale din 
școli, palatul se integrează 
foarte bine în reformă. Iar 
dotarea cercurilor pentru a fi 
viabile și atractive pentru 
copii, ancorarea activităților în 
comanda socială dar ținând 
cont și de opțiunile 
participanților este problema 
majoră a instituției. Va urma 
în ianuarie evaluarea 
activității pe grupe și cercuri 
pentru a se vedea nivelul de 
cunoștințe și deprinderi. Dar 

- a precizat dl Manolescu - este 
ultima dată când mai stăm de 
vorbă în această calitate 
despre activitatea instituției. în 
continuare relații veți primi de 
la viitorul său director, dl 
Dumitru Lăsconi”.

Schimbarea se explică prin 
opțiunea dlui Manolescu de a 
se întoarce la catedră. De ce 
a ales această variantă? în 
primul rând a vrut să prindă 
“reforma de la capăt", adică din 
momentul aplicării sale. Apoi, 
pentru că din 1970 a fost 
mereu director: la Școala 
Generală Orăștioara de Sus, 
la Administrația Permanentă a 
Taberelor Școlare și la Palatul 
Copiilor Deva. Așa că în 
această toamnă în loc să se 

prezinte la concursul pentru 
postul de director a preferat 
să se dedice doar predării 
istoriei, activitate pe care n- 
a abandonat-o de fapt 
niciodată. în felul acesta prin 
degrevarea de munca 
administrativă, de alergătura 
unui director, va avea timp 
mai mult pentru scris.

Posibil ca la această 
cotitură în viața sa dl 
Manolescu să fie încercat și 
de unele regrete pentru că 
e firesc, e omenesc să te legi 
sufletește de oamenii cu 
care ai muncit atâta vreme. 
Dumnealui a insistat însă

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)



Cuvântul liber ■ț «Sport 9 DECEMBRIE 1998

Plăcerea de 1 PRIMA EDIȚIE A “CUPEI DE IARNĂ” 
a-iuca i lÂ MINIFOTBAL

Sala sporturilor din Deva a găzduit sâmbătă, 5 decembrie, și 
duminică, 6 decembrie, jocurile contând pentru prima ediție a 
“Cupei de iarnă ” la minifotbal. Organizată de Direcția jude
țeană pentru Tineret și Sport, Asociația județeană de fotbal și 
ziarul “Cuvântul liber”, competiția a readus în prim plan după 
multi ani fotbalul în sală la nivelul seniorilor.

Participarea a fost selectă, la startul turneului aliniindu- 
se echipe divizionare cu tradiție în fotbalul hunedorean:

Grupa A

VEGA DEVA - MINERUL CERTEJ 
2-1 (1-1)

Corvinul Hunedoara, Vega Deva, Minerul Certej și Aurul 
Brad. Iar participarea Selecționatei foștilor jucători divi
zionari în rândul căreia au evoluat vedetele de altădată - 
Petcu, Gabor, Nicșa, Văetuș, Dubinciuc - a conferit, în plus, 
competiției o notă de pitoresc și atractivitate. Prin viteza și 
tehnicitatea pe care le presupune, fotbalul în sală este în sine 
un sport spectaculos. Iar atunci când spectacolul este oferit 
de adevărați artiști ai balonului precum Gabor, Petcu, Nicșa,

CORVINUL - VEGA DEVA 5-2 (2-1)

Motivați de faptul că întâl
neau o echipă dintr-o divizie 
superioară, minerii au în
ceput mai bine partida și, în 
minutul 10, Hanganu a des
chis scorul concretizând o 
acțiune prelungită de atac 
cu un șut puternic care l-a 
surprins pe Sîmpetrean. 
Apoi, Vega a preluat inițiativa 
și în minutul 15, în urma 
unui rapid un-doi cu Luca, 
Tănase a egalat situația pe 
tabela de marcaj. Repriza 
secundă a fost mai echilibra
tă și mai "încinsă”, fazele fier
binți alternând cu rapiditate

GRUPA B

AURUL BRAD-SELECȚIONATA 
FOȘTILOR JUCĂTORI DIVIZIONARI 

8-6 (5-2)
A fost o partidă în care au 

stat față în față tinerețea și vi
teza de reacție a jucătorilor 
brădeni cu experiența și mă
iestria fostelor glorii. Dar du
pă ce Gabor (min.2) a des
chis scorul, pentru selecțio
nată, brădenii au reușit o in
credibilă serie de cinci go
luri consecutive prin Mihăilă 
(min. 6), Toderiță (min. 8) și 
Vereș (min. 9,10 și 11). Apoi, 
în min. 14, același Romică 
Gabor a reușit o execuție 
surprinzătoare stabilind sco
rul la pauză la 5-2. Parado
xal, dar repriza secundă a fost 
dominată de foștii divizionari 
care prin plasament, intuiție 
a jocului și tehnicitate, au re
ușit să compenseze minusul 
la viteză și condiție fizică. Dar 
deși au înscris de patru ori

V Declarații după încheierea 
competiției

Romulus Gabor: 
“A fost un turneu util pentru o mișcare cu mingea ce a 

prins bine și jucătorilor în activitate și nouă celor care suntem 
pe tușă, dar incurabili iubitori ai jocului cu mingea. Chiar 
dacă am ocupat doar locul trei, noi ăștia mai puțin tineri 
pentru fotbal, să știți că ne-am bucurat și că oamenii au venit 
să ne revadă și că ne-am reîntâlnit cu unii prieteni de la 
celelalte formații. în orice caz, toți ne-am angajat cu ardoare 
pentru a oferi un bun spectacol fotbalistic. Vreau să vă spun 
că plăcerea cea mai mare o am când joc, nu când antrenez."

loan Petcu:
“Ne pare rău că Metalurgistul Cugir nu s-a prezentat la 

acest turneu cum a promis, dar competiția s-a desfășurat 
normal, au fost câteva meciuri de-a dreptul frumoase, 
disputate în care și selecționata noastră a încercat să facă 
față exigențelor deși vârsta își spune cuvântul. Aș dori ca 
această competiție să-și găsească continuitatea, să crească 
numărul spectatorilor la minifotbal. ’’

Prof. Mircea Sirbu, președintele A J.F, vicepreșe
dinte al DJ.P.T.S. Hunedoara - Deva:

“Putem afirma că această competiție a fost bine orga
nizată în această perioadă de vacanță, ce a făcut și o bună 
popularizare a sportului rege în rândurile copiilor și vârst
nicilor, dornici să vadă foști jucători de performanță dar și 
actuali jucători în echipele divizionare din județ."

la ambele porți. Spre finalul 
partidei (min. 37), când con
turile păreau încheiate, Gigi 
Ștefan a speculat pe contra
atac o repliere întârziată a 
apărătorilor de la Certej și a 
adus victoria devenilor, cu un 
șut la colțul scurt.

VEGA: Sîmpetrean - 
Răican, Stachi, Luca, 
Tănase, Gigi Ștefan. A mai 
jucat Dobrescu.

MINERUL: Căprărescu - 
Fartușnic, Sîrghie, Hanganu, 
Rădos, Tăgârță. Au mai 
jucat: Scurtu, Polvrea, Banc, 
Răducănescu. ' 

prin Gabor (min. 22 și 40), 
Nicșa (min. 33), Petcu (min. 
34 și 40), selecționata n-a 
reușit să se impună, brădenii 
înscriind și ei, în replică, trei 
goluri prin Tbderiță (min. 25) 
și Aslău (min. 36 și 39).

AURUL: Sandu, Gomoi, 
Mihăilă, Filipaș, Toderiță, Ve
reș. Au mai jucat C. Lupea,
M. Lupea, Șimon și Aslău.

SELECȚIONATA: Rus - 
Gălan, Văetuș, Petcu, Nicșa, 
Gabor. Au mai jucat Dubin
ciuc, Stoica, Țințăreanu.

Datorită neprezentării 
echipei Metalurgistul Cugir, 
celelalte două partide ale 
grupei B au fost omologate 
cu următoarele rezultate: 
AURUL - METALURGISTUL 
3-0 și SELECȚIONATA - 
METALURGISTUL 3-0.

Abordând jocul cu serio
zitate și ambiție, hunedo- 
renii au avut în permanență 
inițiativa. După golul lui Mi- 
trică (min. 4) devenii au dat 
o replică foarte bună în mi
nutul 17, Gigi Ștefan reușind 
egalarea la o greșeală de 
începător a portarului Clep. 
Bucuria egalării n-a ținut 
mult pentru că în minutul 19, 
Păcurar a înscris pentru Cor- 
vinul stabilind scorul la pau
ză la 2-1. începutul reprizei 
secunde a aparținut deveni
lor, în minutul 21 Gigi Ștefan 
reușind egalarea în urma u- 
nei faze lucrate de Luca.

Duminică, in ultima zi a turneului, s-au desfășurat cele 
două finale ale competiției. Echipele clasate pe locurile 
doi in grupe, Vega Deva, respectiv Selecționata Foștilor 
Jucători Divizionari s-au întâlnit în deschidere în finala 
mică pentru locurile 3-4, iar câștigătoarele grupelor Aurul 
Brad și Corvinul au jucat finala mare pentru locurile 1-2.

Finala mică:

VEGA DEVA - SELECȚIONATA 
FOȘTILOR JUCĂTORI 

DIVIZIONARI 6-7 C3-2J
Partida pentru locurile 3- 

4 a fost cea mai disputată și 
spectaculoasă întâlnire a 
competiției. Prima repriză a 
fost dominată de tinerii ju
cători deveni care au avut în 
Gigi Ștefan, autor a trei goluri 
(min. 2, 8 și 18), un adevărat 
vârf de lance. Replica Selec
ționatei a fost totuși la înăl
țime, Gabor (min. 10) și 
Petcu (min. 15) reușind, cu 
două șuturi torpilă, să-l în
vingă pe portarul devean 
Sîmpetrean. După ce Gabor 
a egalat la trei în debutul re
prizei secunde (min. 21), de
venii au reușit o serie de trei 
goluri consecutive prin Gigi 
Ștefan (min. 23), Stachi (min. 
29) și Răican (min. 30) des-

Pagină realizată de Sabin CERBU, Clprian MARINUȚ

FC CORVINUL, echipa câștigătoare a primei ediții a “Cupei 
de iarnă"

Rândul de sus: Spînu. Păcurar, M. Dinu, Pascal, Babarți 
Rândul de ios: Costăchescu, Mitrică, Ocneanu

Dar după numai două mi
nute hunedorenii au preluat 
din nou conducerea (3-2 
prin Costăchescu, minutul 
23), pentru ca apoi Corvinul 
să se desprindă grație a do
uă goluri reușite de Păcurar 
în minutele 30 și 34.

CORVINUL: Clep - Călu
gărița, M. Dinu, Costă
chescu, Mitrică, Păcurar. Au 
mai jucat: Andrei, Șandor și 
juniorii ■ Spânu, Babarți șl 
Ocneanu.

VEGA: Sîmpetrean - 
Tănase, Luca, Dobrescu, G. 
Ștefan, Răican. A mai jucat 
Stachi.

prinzându-se la 6-3. Numai 
că această diferență n-a fost 
decisivă. Puternic încurajați 
de spectatori, foștii jucători 
divizionari și-au pus în valoa
re talentul, tehnicitatea și ex
periența superioară reușind 
în doar cinci minute o spec
taculoasă răsturnare de scor. 
Cârstoiu (min. 32 și 34), Ga
bor (min. 33) și Petcu (min. 
35) au semnat cele patru 
spectaculoase goluri cu care 
Selecționata și-a adjudecat 
victoria.

VEGA: Sîmpetrean - 
Luca, Tănase, Gigi Ștefan, 
Stachi, Răican (Dobrescu).

SELECȚIONATA: Rus - 
Dubinciuc, Petcu, Gabor, 
Rădos, Ardelean (Cîrstoiu).

Mitrtca, Pacurar, Rados, Luca, Tanase care incanta prin 
fente, tehnicitate și combinații surprinzătoare arătând că 
mai există simpla plăcere de a juca fotbal, spectatorul nu se 
poate declara decât mulțumit.

iii

Sâmbătă, în prima zi, jocurile din grupe s-au desfășurat în 
sistem turneu, fiecare cu fiecare. Vă prezentăm scurte cronici ale 
tuturor partidelor disputate.

CORVINUL-MINERUL CERTEJ 
7-5 (3-3)

A fost cel mai spectaculos 
meci al zilei de sâmbătă. Minerii 
au jucat de la egal la egal cu ad
versarii lor dând în unele mo
mente o replică peste așteptări. 
Deși minerii au întors de două ori 
rezultatul preluând conducerea 
pe tabela de marcaj, jucătorii hu- 
nedoreni, mai experimentați, au 
știut să accelereze exact atunci 
când a fost nevoie câștigând în 
final partida. în minutul 1 M. Dinu 
a deschis scorul pentru hune- 
doreni, apoi Fartușnic (min. 7) a 
egalat pentru Minerul pentru ca 
în minutul 8, Costăchescu să 
aducă din nou avantaj Corvi- 
nului. N-au trecut decât două 
minute și Banc a egalat din nou 
pentru ca în minutul 12, același 
Banc să întoarcă rezultatul de la 
2-1 la 2-3. Totuși, cu șase mi
nute înainte de finalul primei re
prize, Mitrică a egalat situația pe

Finala mare

CORUINUL - AURUL BRAD
6-3 f3-U

Partida a fost controlată 
cu autoritate de jucătorii hu- 
nedoreni. Mai experimentați, 
mai tehnici și cu o partitură 
tactică adecvată minifotba- 
lului, corviniștii s-au impus 
fără probleme. în prima re
priză, hunedorenii au înscris 
de trei ori prin Costăchescu 
(min. 4), Babarți (min. 11) și 
Mitrică (min. 15) în vreme ce 
brădenii au reușit doar un 
gol din 7 metri semnat de 
Vereș. Imediat după pauză, 
Aurul a reușit egalarea prin 
două goluri semnate de 
Aslău (min. 21) și Vereș (23). 
Dar apoi brădenii n-au mai 
reușit să facă față iureșului 
hunedorean, astfel că până 
în final Corvinul a mai înscris 
de trei ori prin Mitrică (min. 
26 și 33) și Dinu (min. 37).

La finalul competiției, orga
nizatorii au acordat următoa
rele premii, constând în diplo

tabela de marcaj: 3-3. începutul 
reprizei secunde a aparținut mi
nerilor, Rădos (min. 22) marcând 
pentru 4-3 și ratând apoi câteva 
ocazii rarisime. Cum ratările se 
răzbună, Corvinul a reușit apoi o 
serie de trei goluri consecutive 
prin Călugărița (min. 27), Mitrică 
(min. 28) și Costăchescu (min. 
29) pentru ca apoi Hanganu (min. 
39) și Costăchescu (min. 40) să 
stabilească scorul final. O contri
buție importantă la victoria hune- 
dorenilor a avut și tânărul portar 
Pascal care a scos câteva goluri 
ca și făcute.

CORVINUL: Pascal - 
Costăchescu, Păcurar, Dinu, 
Călugărița, Mitrică. Au mai 
jucat Babarți și Andrei.

MINERUL: Căprărescu - 
Sîrghie, Fartușnic, Hanganu, 
Tăgârță, Rădos. Au mai jucat 
Scurtu și Răducănescu.

me și cupe: ‘Locul I, câștigă
toare a primei ediții a Cupei 
de iarnă - FC Corvinul Hune
doara ‘Locul II - Aurul Brad 
‘Locul III - Selecționata foștilor 
jucători divizionari ‘Locul IV - 
Vega.Deva ‘Trofeul Fair-play - 
Minerul Certej. De asemenea, 
s-au acordat trofee pentru: ‘cel 
mai bun portar - Adrian Pas
cal (Corvinul Hunedoara) ‘cel 
mai bun jucător al turneului 
- Nelu Mitrică (Corvinul Hu
nedoara) ‘cel mai tehnic ju
cător - Romulus Gabor (Se
lecționata foștilor jucători di
vizionari) ‘golgeterii turne
ului - Rqmulus Gabor - 7 
goluri în două jocuri și Gigi 
Ștefan (Vega Deva) - 7 goluri 
în trei partide.

Arbitrajul a fost asigurat 
de către arbitrii delegați din 
cadrul Comisiei municipale 
de arbitri Deva - Eduard 
Kovâcs și Marin Ormenișan.

SELECȚIONATA FOȘTILOR JUCĂTORI DIVIZIONARI 
Cea mai pitorească echipă prezentă în turneul de la Deva

Rândul de sus: Gabor, Petcu, Gă|an, Nicșa
Rândul de ios: Rus, Văetuș, Țînțăreanu
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Un alt mad de a s mp muzica

Muzica anilor ‘60 - ‘70, motiv și subiect al unei noi experiențe 

scenice pentru Mlhai Godoroja, Mânu Savu, Căpitanu’ și 

Linda McCartney (de la stânga la dreapta).
Foto: Traian MÂNU

La sfârșitul săptămânii 
trecute, Hunedoara s-a alăturat 
orașelor în care începând de 
anul trecut concertează, într-un 
stil cu adevărat propriu, grupul 
MIKE & THE BLUE 
SPIRITS.

Sâmbătă dimineața, Radio 
COLOR Hunedoara a fost 
gazda celor patru membri ai 
grupului, nume cunoscute în 
lumea muzicală românească: 
Mihai Godoroja (apreciat 
realizator al emisiunilor 
“Fragil” și “Jazz Alive”), 
Mânu “Magic” Savu, 
fondatorul grupului “Voltaj 
’88", unde au mai cântat și

ceilalți doi instrumentiști ■ 
Căpitanu ’ și Linda McCartney. 
Ceea ce propune MIKE & THE 
BLUE SPIRITS ascultătorilor 
de muzică este un nou proiect ce 
poartă numele primului său 
album (casetă și CD) -’’Suzie 
Q”. Proiect care înseamnă un 
nou mod de a simți muzica, o 
continuă experiență scenică, în 
care 80 la sută reprezintă 
improvizație. MIKE & THE 
BLUE SPIRITS și-a propus de 
la bun început promovarea 
marilor hituri de blues și rdtk 
clasic, mai ales a celor din anii 
’60-’70, membrii grupului 
asumându-și misiunea de a ține

treaz în acest fel spiritul 
publicului românesc. In 
consecință, repertoriul 
abordat este foarte variat, de 
la Doors, Fleetwood Mac, 
Animals, Muddy Waters, 
Rolling Stones, până la ZZ 
Top sau Stevie Ray 
Vaughan.

Dincolo de aceste 
considerații, grupul înființat 
în vara anului trecut cu 
ocazia turneului de 15 
concerte “Camei Planet" a 
făcut dovada originalității 
stilului său sâmbătă seara, 
prin concertul live susținut la 
Motelul Cinciș. (G.B.)

ACȚIUNI DE DESCU
RAJARE A CALM 

RIILOR FRAUDULOASE
în scopul descurajării 

călătoriilor frauduloase și a faptelor 
antisociale pe trenurile de călători 
Agenția Zonală Călători Timișoara 
și Inspectoratul de Poliție 
Transporturi Hunedoara au 
organizat o acțiune de control cu 
oprirea în linie curentă a trenului 
1567, din data de 5 decembrie 
1998, pe distanța Simeria- 
Hunedoara.

în urma acestei acțiuni s-au 
depistat 59 călători fără legitimații 
de călătorie, cărora li s-au întocmit 
procese verbale de contravenție în 
valoare totală de 15.801.800 lei.

Astfel de acțiuni se vor 
desfășura și în continuare, urmând 
ca pe măsura derulării acestora să 
fiți informați.

“Ne-am format 
clientela prin 

comportament”
(Urmare din pag. 1) 

magazin sătesc, unul ABC și 
un bufet. îmi fac cumpărăturile 
din sat, dar și din Hațeg, unde 
sunt mai ieftine. Pâinea o luăm 
în sat, în schimbul cantității de 
grâu pe care am dus-o la 
magazin; Vine o mașină de la 
brutăria din Peștenița și aduce 
pâine și la noi în Hățăgel. 
Servirea în magazine este 
ireproșabilă.”

Dl Gheorghe Socaciu din 
Peștenița spunea că în 
schimbul produselor obținute 
de pe terenul agricol pe care îl 
deține și pe care l-a dat în 
arendă cumpără pâine. “Este 
avantajos acest schimb pentru 
săteni - sublinia. Pâinea este 
foarte bună și avem avantajul 
de a fi tot proaspătă. Sunt zile 
stabilite când luăm pâine pe 
grâu și alte zile când o 
cumpărăm cu bani. Este 
asigurată de brutăria SC “Agro 
MAMS” SRL Peștenița (patron 
dna Maria Dragotescu), 
societate dotată cu întreaga 
gamă de utilaje pentru 
agricultură, prin privatizarea 
unei foste secții de 
mecanizare. în general 
cumpărăturile celelalte mi le 
fac de la un en-gros din Hațeg, 
unde le găsesc mai ieftine.” 
Reținem că în acest sat 
funcționează două magazine 
ABC ale unor particulari, 
precum și magazinul sătesc, 
cel a cooperației. Unul dintre 
magazinele ABC este dotat cu 
masă de biliard, activitate de 
divertisment care atrage 
clientela în zilele libere. 
Dotarea corespunzătoare a 
raioanelor alimentare cu lăzi 
frigorifice face posibilă 
păstrarea în stare proaspătă a 
alimentelor ușor alterabile, ca 
și servirea corectă a înghețatei 
sau a sucurilor pe timpul verii. 
“Magazinul cooperației din 
satul nostru - mai spunea dl 
Socaciu - este bine 
aprovizionat, produsele sunt 
mai ieftine și arată acum foarte 
bine. Consider că modul în 
care sunt prezentate 
produsele este foarte impor
tant. De asemenea, s-au adus 
în toamnă multe produse care 
s-au dat în schimbul 
cupoanelor (îngrășăminte și 
semințe), ceea ce a fost în 
avantajul sătenilor, care nu au 

mai mers până la Orăștie să 
și le procure. Toate acestea 
s-au realizat de când 
cooperativa de consum are 
un președinte, un om 
interesat de bunul mers al 
activității comerciale.”

Bine aprovizionat cu di
verse articole tip ABC 
(inclusiv cu metraje) este 
spațiul comercial al SC 
Labirint SRL Densuș. Am 
reținut și opinia vânzătoarei 
Ana Maria Groșan, pe care 
am întrebat-o cum ar 
pretinde să fie servită, la 
rândul ei, într-un magazin 
oarecare. “Cu amabilitate, 
bineînțeles, pentru că așa 
cum te porți cu clienții așa îi 
câștigi - spunea. Și noi, aici, 
avem clienții noștri fideli. Ni 
i-am format prin modul de a- 
i trata și a-i servi. Sunt în gen
eral oameni vârstnici care 
așteaptă o vorbă bună. La 
rândul lor, ne respectă. Dacă 
nu-i pot servi pe loc cu zahăr, 
spre exemplu, revin a doua 
zi sau așteaptă până când 
primim."

Cei cu care am dialogat 
au mai afirmat că există în 
general o ambianță plăcută 
în magazine, o aprovizionare 
bogată, că respectul față de 
cumpărător este mai prezent 
de când fac o activitate 
paralelă două-trei prăvălii, 
comercianții fiind interesați 
să-și permanentizeze 
clientela. Aprovizionarea 
este făcută de către cei care 
conduc sau administrează 
cooperativa sau societățile, 
dar și prin furnizori (cum ar fi 
“Pepsi-Cola" sau Transil
vania General SRL, filială din 
Hațeg a firmei European 
Drinks) care aduc produse 
direct la magazine. Păreri 
pozitive au fost exprimate și 
despre activitatea SC 
Garcomex SRL Peștenița, 
societate care se străduiește 
să diversifice produsele 
desfăcute prin ABC-ul din 
sat.

S-ar putea conchide că 
activitatea comercială la sate 
nu se deosebește prea mult 
de aceea de la orașe. Cel 
puțin în privința diversității 
produselor și a dialogului 
vânzător - cumpărător.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

DevaPetroșani>
ASSITEC - ELACOMTEH EXIM S.R.L. S.C. FIRUȚA COMPANY S.N.C.
Str. I Decembrie 1918 nr. 84 B-dul Decebal, bl. 22, parter
tel.: 054-541-825 tel./fax: 054-222-264
fax: 054-511-111
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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.
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Cele 12 „porunci” ale minerilor de la Barza Cine închide
•Plata a 60 de salarii lunare fiecărui disponibilizat 
•Siguranța locurilor de muncă pentru viitorul zonei
Brad
•Retrocedarea proprietăților naționalizate care au 
aparținut IM Barza

Procesul restructurării și 
reorganizării sectorului minier 
îi va afecta grav și pe - sau 
mai ales pe - angajații 
Companiei Naționale a 
Cuprului, Aurului și Fierului 
“Mininvest” Deva. Conștienți 
de această perspectivă 
nefericită, un grup de mineri 
de la SM Brad, care s-au aflat 
cu puțin timp în urmă la 
Prefectura Hunedoara, într- 
un dialog cu președintele 
companiei, ing. Ionel Lazăr, și 
cu subprefectul Nicolae 
Segesvari, pe tema neacor- 
dării integrale a salariului pe 
luna octombrie a.c., au pre
zentat o listă de revendicări 
spre a fi înaintate organis
melor centrale de decizie.

Lista are înscrise nu mai 
puțin de 12 doleanțe. La 
unele, președintele Ionel 
Lazăr a dat răspunsuri pe loc, 
altele au fost preluate pentru 
a fi cuprinse în programul de 
restructurare a companiei, 
prezentat în cursul săptămânii 
trecute Ministerului Industriei 
și Comerțului.

Primele două solicitări fac 
obiectul chestiunii de viață 
celei mai fierbinți - acordarea 
salariilor pe lunile octombrie, 
noiembrie și decembrie a.c., 
la care au primit unele 
promisiuni. Minerii cer 
garantarea locurilor de muncă 
pentru viitorul zonei Brad, 
respectiv efectuarea anumitor 
lucrări de investiții prin care să

se asigure desfășurarea unei 
activități normale pentru cei 
care vor rămâne să lucreze în 
minerit. Ei pretind plata 
integrală a 60 de salarii 
lunare la data disponibilizării 
fiecărui angajat și asigurarea 
de locuri de muncă celor 
rămași fără servicii. De 
asemenea solicită dotarea 
fronturilor de lucru cu utilajele 
și instalațiile corespun
zătoare, aprovizionarea cu 
materiile prime și materialele 
necesare, plata în regim 
normal, nu suplimentar, a 
energiei electrice în orele de 
vârf - ceea ce le-a promis 
ministrul Radu Berceanu cu 
prilejul vizitei în unități miniere 
din județul Alba în luna 
octombrie a.c.

Minerii din Țara Zaran- 
dului mai cer corelarea 
prețului aurului și a subvenției 
cu creșterea prețurilor la 
materii prime și materiale, a 
energiei electrice, a celorlalte

activități care concură la 
extracția și prelucrarea 
minereurilor aurifere și 
complexe. în sfârșit, ei 
consideră necesară 
retrocedarea proprietăților 
naționalizate de stat, care 
au aparținut IM Barza, 
sperând că în acest mod vor 
rezulta ceva bani cu care 
să-și rezolve anumite 
probleme - de producție, 
plăți, datorii etc.

Cele mai multe dintre 
doleanțele minerilor sunt 
îndreptățite și trebuie avute 
în vedere de către factorii 
responsabili, de decizie. 
Rămâne de văzut în ce mod 
vor fi percepute ele de către 
guvernanții de azi, care văd 
reforma doar prin prisma 
disponibilizărilor de per
soane și mituirea acestora 
cu un număr de salarii - 
simplă liniștire a spiritelor 
pe termen scurt.

societățile cu 
pierderi?

O serie de specialiști și politicieni, analiști economici 
și ziariști subliniază cu insistență necesitatea stopării 
declinului vertiginos ai economiei românești, 
considerând ca un imperativ major ai acestui proces 
închiderea societăților comerciale cu mari pierderi, ideea 
nu este nouă, ea trebuia pusă în practică de mult, însă 
nici unui dintre guvernele postdecembriste nu s-a 
încumetat să o facă. Și uite așa, în fiecare an, bugetul a 
băgat sume uriașe în aceste găuri negre și nu a încasat 
altele ce i se cuveneau din impozite, taxe, credite, 
dobânzi etc. în acest fei, bugetul a fost secătuit continuu,

COMENTARIUL PAGINII

“Comfruct ” s-a vândut, 
nu se știe cui

Din stufoasa întreprindere 
Județeană de legume și fructe 
Hunedoara s-au desprins, 
după 1990, nu mai puțin de 
șase societăți comerciale: iLF 
Brad, iLF Petroșani, Hortina și 
Comfruct Deva, Cernafruct 
Hunedoara și Romfruct 
Orăștie. Peste toate bate 
vântul privatizării. Am fost cu 
puțin timp în urmă ia SC 
“Comfruct” SA Deva să aflăm 
care-i stadiul reformei firmei.

- Din câte știm noi, 
societatea a fost trecută pe 
lista privatizării, a și avut ioc 
licitația cu strigare, a fost 
adjudecată, insă nu cunoaș
tem cine-i cumpărătorul, ne-a 
spus directorul societății, 
Zeno Cătălin Baicu. Precis știu 
dnii de ia FPS. Noi ne vedem 
de treabă ca și până acum, 
activitatea fiind în scădere 
continuă. Azi vând legume și 
fructe, precum și aite mărfuri 
complementare, care intrau în 
preocupările noastre, o serie 
de magazine, de stat și 
particulare. Nu mai este 
monopolul fostelor CLF-uri.

'?rut mai ales atâția 
-r: particulari, inter

mediari, bișnițari, prin piețe. 
Noi mai avem doar vreo nouă 
magazine, din care cinci în 
mediul rural, însă vânzările

Credite cu X

dobândă
bonificată

pentru 
IMM-uri------------ —-

în conformitate cu HG 
805/ 1994, a fost demarat un 
program de ajutorare a între
prinderilor mici și mijlocii 
prin credite cu dobândă 
bonificată. Creditul este în 
valoare maximă de 
50.000.000 de lei și se acordă 
cu o perioadă de grație de 
șase luni. Dobânda perce
pută este bonificată și repre
zintă 50 la sută din nivelul 
ratei dobânzii de referință a 
Băncii Naționale a României. 
Rambursarea împrumutului 
se face într-o perioadă de trei 
ani.

Până în prezent s-au 
acordat 270 de credite de 
acest fel însumând 12 
miliarde de lei.

sunt minime. Nici desfacerile 
angros nu mai sunt ce-au fost 
cândva. Stau spațiile astea 
nefolosite. Pe unele ie-am 
închiriat anumitor persoane 
interesate. Personalul s-a 
redus și ei ia numai 40 de 
angajați. Eu sunt în proces cu 
unii disponibiiizați, cu alții 
care nu vor să-și plătească 
obligațiile de chiriași.

in imensele spații aie 
"Comfruct” Deva zac de muiți 
ani o serie de utilaje și insta
lații agricole, care încarcă 
inutil patrimoniul societății, 
altele se degradează cu fiecare 
zi. Vroiam să aflăm totuși cine 
este fericitul câștigător ai 
licitației, salvatorul firmei. N- 
am reușit. La Sucursala 
Teritorială a FPS Hunedoara ni 
s-a spus că licitația a avut ioc 
mai de mult ia FPS București 
și că dânșii, ia Deva, știu 
numai că firma s-a vândut, dar 
nu știu cui. La FPS centrai, 
după câteva pase telefonice, 
am renunțat. Curată transpa
rență. Dar privatizarea merge 
strună.

CUM MAI

Când a pășit înăuntru, 
omul era verde-negru de 
supărare. S-a adresat direct 
gazdei fără vreo introducere: 
“Vin de la judecătorie. Am fost 
citat ca inculpat pentru abuz 
de încredere”.

Omul care-și afirma astfel 
amarul din suflet se numește 
Emil Niță. A condus și a 
gestionat cariera de bazalt de 
la Valea Arsului, comuna 
Crișcior. Ca formă juridică a 
gestionat-o în calitate de 
locator de gestiune, cariera 
fiind exploatată până nu de 
mult de SC “Carmetaplast" SA 
Deva, societate comercială ale 
cărei acțiuni sunt cotate la 
bursă.

Cu această carieră este o 
poveste. Ne-o relatează pe 
scurt primarul Crișciorului - 
loan Bașa: “Când și-a evaluat 
patrimoniul pentru înscrierea 
în Registrul comerțului și în 
Cartea funciară, “Carmeta
plast" nu a putut face dovada 
că terenul pe care se află 
cariera îi aparține . Noi am

“MUȘCA” H
AUTONOMIEI LOCALE
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dovedit că terenul este al 
comunei și l-am întabulat în 
proprietatea ei. Cu locatorul 
de gestiune, dl Emil Niță, care 
și-a deschis o societate 
comercială cu capital privat, 
am încheiat un contract de 
asociere în participațiune prin 
care agentul economic privat 
se'obligă să vireze în contul 
bugetului local o sumă de bani 
egală cu 7 la sută din cifra de 
afaceri".

“Eu, spune domnul Emil 
Niță, plătesc 5 milioane de lei/ 
kmp redevență la Agenția 
Națională a Resurselor 
minerale, administrator în 
numele Statului Român al 
zăcământului de andezit ca și 
al tuturor resurselor minerale 
subterane”.

Cum a ajuns atunci 
domnul Emil Niță în conflict 
juridic cu “Carmetaplast”? Un 
răspuns la această întrebare 
ne dă domnul Marin Dachin - 
contabilul șef al SC 
“Carmetaplast” SA Deva.

“Noi l-am chemat în

judecată pe dl Niță pentru 
abuz de încredere deoarece 
nu a mai plătit locația de 
gestiune și a refuzat să predea 
locația. în legătură cu terenul 
pe care se află cariera, noi am 
făcut cerere și am depus 
documentația pentru a ni se 
elibera titlu de proprietate pe 
el. în situația aceasta se află 
terenurile pe care sunt 
amplasate toate carierele pe 
care noi le exploatăm. Cere
rea noastră se întemeiază pe 
faptul că suntem proprietari de 
drept pe construcțiile și 
utilajele de la aceste cariere și 
pe faptul că asupra acestor 
terenuri există decrete de 
expropriere și trecere în 
proprietatea statului".

încurcată treabă, nu? 
Justiția are a se pronunța 
deocamdată în privința 
vinovăției sau nevinovăției 
fostului locator de gestiune al 
“Carmetaplast” (fost pentru 
că, potrivit afirmației dlui 
Dachin, contractul de locație a 
încetat). Ea se va pronunța,

societățile mari, nerentabiie, și-au urmat drumul de 
perdante, iar întreprinderile mici și mijlocii, în ioc șă fie 
ajutate, încurajate, și-au restrâns activitatea, iar nu puține 
au dat faliment.

Așa cum ie este obiceiul miniștrilor noștri, și noul 
ocupant al portofoliului finanțelor, Decebal Traian 
Remeș, a promis că va scoate bani din piatră seacă, din 
economia subterană, din privatizare, din colectarea 
obligațiilor de la marii datornici și va asigura sumele 
necesare pentru buna funcționare a tuturor ministerelor. 
Numai că aproape niciodată socoteala de acasă nu se 
potrivește cu cea din târg. Confruntându-se cu această 
realitate, finanțistui șef ai țării s-a văzut obligat să anunțe 
măsuri dure de închidere a unor întreprinderi cu pierderi 
mari. Vorbind simplist și fără răspundere DTR a spus: 
“Societățile cu pierderi nu vor fi închise nici de guvern, 
nici de FPS. "în opinia sa, o întreprindere care are datorii 
și lucrează cu pierderi ar trebui să nu mai primească 
energie electrică, gaz metan, ar trebui lăsată fără apă, 
fără telefon, fără posibiiitatea*de a face transport. 
Decebai Traian Remeș a pasat întreaga responsabilitate 
în curtea ministerelor în subordinea cărora se află 
societățile comerciale cu pierderi și cu neșansa 
redresării.

Mai de curând, ia ședința de guvern de săptămâna 
trecută, simțind în ceafă răsuflarea premierului Radu 
Vasiie, care anunța măsuri dure de reformă chiar în 
această iună, ministrul finanțelor a subliniat și ei, laolaltă 
cu un ait ministru reformator, Traian Băsescu, 
necesitatea aplicării de urgență a unor asemenea măsuri, 
inclusiv închiderea câtorva întreprinderi cu pierderi 
uriașe și totală incapacitate de piață, misiunea înfăptuirii 
acestui proces fiind atribuită de Guvern FPS. Rămâne de 
văzut dacă măcar acum, în ceasul ai 12-iea ai salvării 
economiei, asemenea măsuri, cu puternic impact social, 
vor fi luate. Să dăm totuși credit hulitului premier că va 
face în sfârșit ceea ce a promis și ceea ce trebuie.

ij

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Iod CiOCLEi

suntem siguri, cu dreptate și în 
lumina legii. Soluția sa însă nu 
va rezolva conflictul de interese 
care este unul economic. La 
polii lui se află un agent 
economic cu capital mixt - de 
stat și privat - și comunitatea 
locală reprezentată de consiliul 
local și executivul său.

Sigur, asupra terenurilor pe 
care se află cariere de piatră 
cum sunt cele de la Zam, 
Bretea Mureșană, Brănișca, 
Crăciunești, Crăciuneasa, 
Valea Arsulului și câte vor mai 
fi existând, s-au emis decrete 
de expropriere și trecere în 
proprietatea statului. Se pune 
întrebarea, consiliul local și 
executivul său pe cine 
reprezintă? Nu sunt ele 
parlament și guvern local, 
instituții fundamentale ale 
statului?

Va intra cândva în drepturi 
depline autonomia locală, 
inclusiv cu componenta ei 
fundamentală - autonomia 
bugetară. Pe una dintre 
componente a și intrat,

ajutoarele sociale sunt 
suportate de bugetul local, 
localurile pentru învățământ 
și cultură se repară pe bani 
de la bugetul local. 
Cheltuielile li s-au pus și li se 
vor mai pune în cârca 
bugetelor locale. Sursele de 
a atrage venituri la bugetul 
local însă rămân în mâna 
încleștată a statului 
hipercentralizat sau a 
diferiților agenți economici cu 
capital de stat mixt sau privat. 
Aici se dovedește material 
fariseismul legii autonomiei 
locale. Vom cita în susținerea 
afirmației articolul 1 al Legii 
69/1991, modificată, privind 
administrația publică locală. 
“Administrația publică în 
unitățile administrativ- 
teritoriale (județe, municipii, 
orașe, comune n.n.) se 
întemeiază pe principiile 
autonomiei locale,
descentralizării serviciilor 
publice ș.a.m.d...”, ca apoi să 
urmeze alin.2 al legii: 
“Autonomia locală este 
administrativă și se exercită 
numai în cadrul legii". Cu alte 
cuvinte, la datorii - autonomie 
totală. La folosirea surselor 
de venit, mai vedem.
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Organizând în premieră 
concursul spectacol al 
perechilor de miss & mister 
boboc al liceelor din Deva, 
colegii noștri de la Radio Deva 
și-au propus să realizeze un 
show deosebit, un adevărat bal 
al balurilor, miss al miss-urilor. 
S-au zbătut să găsească 
sponsori care să ofere premii 
tentante. Au căutat să aducă 
pe scenă trupe locale de 
muzică și dans cât mai bune 
și au mediatizat la maximum 
spectacolul. Și, mai ales, au 
reușit să aducă la Deva două 
din cele mai bine cotate trupe 
de dance ale momentului, 
Double D și BUG Mafia. Dar 
acest efort organizatoric nu a 
fost încununat și de 
organizarea propriu-zisă a 
spectacolului care a început cu 
întârziere și a suferit la cursi- 

| vitate și, în final, la sonorizare.
■ La probele clasice ale 
! concursului de miss & mister - 
I prezentare, dans, cultură ge- 
| nerală, moment artistic - s-a 
| adăugat și proba surpriză.
■ Constând în moderne con- 
! vorbiri la hot-line ori în in- 
I terpretarea unei “scene” în 
| cuplu după prima noapte de

dragoste, proba surpriză a fost 
una în care concurenții s-au 
simțit în largul lor. în schimb, 
la clasica probă de cultură 
generală, e adevărat cam 
pretențioasă pentru niște elevi 
de clasa a IX-a, “frumoșii și 
frumoasele" au cam

I 
I
I
I
I 
I
C

Tinerii si infracțiunear *

Elevul, forintii7 r

și milioanele
într-o recentă seară, pe la ora 

21,30, un elev de la Grupul Școlar 
Minier Petroșani a pătruns în 
apartamentul uni cetățean situat 
la parterul unui bloc, de unde a 
furat 2000 de forinți și 4.890.000 
de lei. Marcel Iftimie, de 19 ani, a 
dislocat grilajul geamului de la baie, 
după care și-a văzut de treabă. A 
fost prezentat Parchetului cu 
propunere de arestare.

Furau acoperișul
în urma.unei pânde efectuate 

de lucrători ai Postului de poliție 
Băcia, trei tineri au fost prinși în 
flagrant în timp ce furau plăci de 
azbociment de la acoperișul unei 
hale situată pe platforma teh
nologică a Șantierului nr. 4 Petreni, 
aparținând SC Hidroconstrucția 
SA P.âu Mare Retezat. Este vorba 
de Sebastian Stăncioiu, Călin 
Stăncioiu și Cosmin Judele, toți din 
Sîntămăria de Piatră - Călan. 
Cercetările au mai stabilit că tot ei 
au mai sustras din același loc plăci 
de azbociment pe care le-au 
vândut unor cetățeni din 

demonstrat zicala: "părul lung 
și mintea scurtă”. Probabil, fără 
prejudecăți în a aprecia proba 
surpriză și fără să ceară prea 
mult la cele clasice, juriul a 
stabilit următorul clasament: 
‘locul III - perechea Liceului 
Sportiv; ‘locul II - perechea 
Colegiului Național Decebal; 
‘locul I - perecheâ Liceului de 
Muzică și Arte Plastice și titlul 
de Miss & Mister Boboc al

d] I

liceelor din Deva - perechea 
Liceului Traian, formată din 
Lorena Maria Chena și Cristian 
Popa.

Judecând prin prisma reac
țiilor spectatorilor putem spune 
că momentele artistice ale 
spectacolului au fost pe măsura 
genericului de "Bal al balurilor”. 
Prin linia melodică și prin 
prezența scenică, formațiile 
“Reflex” din Cluj și “Traficanții"

Sîntămăriade Piatră. Prejudiciul 
este de 600.000 de lei.

Brățara de aur
t

nu i-a folosit la
nimic

Un tânăr de 19 ani nu a avut 
altceva mai bun de făcut decât să 
fure dintr-un dulap (lăsat descuiat, 
ce-i drept) din vestiarul echipei de 
fotbal Minerul Certej o brățară din 
aur în valoare de 1.000.000 de lei. 
Aceasta aparținea unui fotbalist 
aflat la antrenament. Olimpiu Vasile 
Bolog este hoțul, iar de loc el este 
din Deva.

Hoți la 10 ani
l

Doi copii de 10 ani din 
Hunedoara au fost depistați la 
Deva stabilindu-se că sunt autorii 
unui furt pe bdul Decebal. Practic, 
Nicolae Mihai Luca și Constantin 
Alexandru Bănceanu, aflați în 
abandon școlar, au sustras o 
antenă ce aparținea Direcției de 
Radio și Televiziune Timișoara. 
Până la definitivarea cercetărilor, 
cei doi au fost internați la centrul 
de primire a minorilor.(V.N.)

Miiss-uil J 
r 1II I

din Hunedoara au fost pe| 
aceeași lungime de undă cu| 
liceenii prezenți în sală. Dej 
asemenea, reprizele de break ■ 
dance oferite de Crazy Big Boys! 

(Hunedoara) și X - Generation1 
(Deva) au smuls ropote del 
aplauze, iar evoluția incitantă a | 
modelelor pregătite de Cristina | 
Pal, care au prezentat rochii și | 
lenjerie, a “înfierbântat”
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asistența. în fine, vedetele del 
la Double D și BUG Mafia și-au | 
reconfirmat priza la public| 
electrizând întreaga asistență. | 

Se poate spune despre. 
Balul Balurilor că a fost un! 
maraton - show (spectacolul s-' 
a întins până după miezul I 
nopții) care a răspuns exact | 
cerințelor publicului tânărj 
pentru care a fost creat. | 

Ciprian MARINUȚj
<

'Qhi gând șî o 
poanW Co
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“Aseară mi se spunea că 
trebuie să ai un spirit larg, 
adică, fără îndoială, să te 
prefaci că înțelegi totul și că 
ești universal, ca o slujnică 
bună la toate; pentru ca 
mamele care au fete de 
măritat să gândească: “lată 
un tânăr care a primit o 
educație completă!"

Spirit larg, vederi largi și 
conștiință largă! Nu s-ar zice 
că se vorbește de niște 
buzunare adânci, în care se 
strâng cu grijă și comod un 
morman de mici murdării?”

L

,V La armată
x*''> Un sergent de

5IM PR.E5T SA S1MERI \
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cavalerie explică 
soidațiior:

- Când mergi ia atac, 
pleci capul, strângi 
genunchii și coastele și 
în co voi spinarea, pentru a 
forma cu calul unui și 
aceiași dobitoc.

Sunt'doar un glas care 
așteaptă vibrațiile propriului 
ecou... Sunt ecoul existenței 
care ne pierde printre cuvinte... 
Sunt visul adolescentului din 
mine, rătăcit în amăgitoarea 
căutare a idealului... Risc să 
rămân o urmă pe nisip și să 
fiu ștearsă de vântul din 
amurg.

E noapte și mă îndrept 
spre cetatea sufletului. Zidurile 
reci și umede sunt adăpostul 
în care inima mea încearcă să 
se odihnească. Cursa vieții m- 
a obosit; mă așez într-un 
ungher stingher, sfărmând 
între pleoape amintirile reci. 
Sfidez prezența lunii, iar stelele 
nu mă mai înfioară ca și în 
nopțile mele de rătăcire. Totul 
este static. Farmecul a fost 
doar o iluzie optică. Și eu caut

N
Cybershopurile (magazinele 

virtuale) sunt de multă vreme o 
realitate pentru lumea occidentală. 
Internetul a înlocuit clasicul „mers 
la cumpărături" cu această nouă 
modalitate, de-a dreptul re
voluționară, de a achiziționa bunuri 
de orice fel. Pentru a-ți face 
cumpărăturile în acest mod, ai 
nevoie de un calculator, o co
nexiune Internet și o carte de 
credit. Sunt nenumărate ma
gazinele care îți oferă, on-line, 
practic orice produs. începând 
cu cărți, casete muzicale și 
terminând cu ultimele generații 
de automobile, toate pot fi cum
părate cu un simplu click al 
mouse-ului. Dacă vrei să cumperi 
un autoturism, spre exemplu, ai 
posibilitatea de a vedea pe calcu
lator fiecare bucățică a mașinii pe 
care ai ales-o. Poți să comanzi ce 
culoare dorești să aibă tapițeria 
interioară, ce accesorii să intre în 
dotare și, bineînțeles, poți să decizi 
în privința culorii automobilului. 
Introducând numărul cărții de 

în întuneric... Umbre de lumină 
se revarsă asupra mea, 
făcându-mă să închid ochii și 
să simt dulcea durere a sin
gurătății.

Urc pe o scenă. Sala este 
goală. Sunt actorul rătăcitor, 
publicul care aplaudă, criticul 
care comentează. Și este ce! 
mai greu examen din viata mea 
Gloria mă privește ispLiioare, 
dar cuvintele mă părăsesc. Mă 
simt slăbită și inutilă.. Risc să 
îmi dezamăgesc publicul, risc 
să cad în prăpastia 
necunoașterii, risc să fiu umilită. 
Cariera mea se poate prăbuși 
într-o clipă. Și o dată cu ea, 
întreaga-mi existență.

E liniște. Publicul așteaptă. 
Se aud șoapte. Nu pot rosti nici 
un cuvânt. Port o marcă pe 
chipul ce pare fericit. Măcar o

pJT. 4 4 8! •

Cu computerul la cumpărături
credit banii vor fi încasați de către 
vânzător direct din contul tău 
bancar, iar automobilul îți va fi adus 
acasă. Nici un efort nu este 
necesar din partea celui care 
cumpără. Așadar, cumpărătorul 
este cu adevărat ,,rege”, el 
câștigând foșrte mult timp. Pe lângă 
acest aspect, produsele achi
ziționate on-line sunt mult mai ieftine 

decât cele cumpărate dintr-un 
magazin clasic.

Dintr-o astfel de afacere câștigă 
nu numai cumpărătorii, ci și po
sesorii unor sisteme de vânzare 
on-line. Costurile operaționale ale 
acestora pot fi reduse cu 80% față 
de ale celor care vând în modul 
clasic. Patronul unui magazin vir
tual poate renunța la oamenii care 
asigură relația cu clienții, la miile de 
hârtii care îngreunează activitatea, 

dată în această viață vreau să 
fiu eu însămi și să spun ceea 
ce cred. M-am săturat să învăț 
și să reproduc roluri care nu 
mă definesc.

... Știam că îmi voi 
dezamăgi spectatorii, dar 
nimic nu mai conta; sfârșitul 
meu era inevitabil* Iar dorința 
de a prelungi c.iipa de grație 
era o tâmpenie născocită de 
o rațiune limitată...

Publicul mă încuraja: 
aștepta spectacolul îndelung 
mediatizat. Am privit sa'a cu 
compătimire. Și am plecat, 
fără să rostesc vreun cuvânt.

Surprinzător, în urma mea 
publicul aplauda furtunos. Și 
am revenit pentru un bis...!

Manuela RUSU, 
elevă Brad

toate aceste roluri fiind 
transferate computerelor.

Și în România sunt magazine 
virtuale, singura diferență față de 
„surorile” occidentale fiind aceea 
că nu există posibilitatea de a plăti 
cumpărăturile cu cartea de credit. 
Produsele comandate vor fi plătite 
la primirea lor acasă sau prin 
poștă. Magazinele virtuale ro
mânești câștigă, mai ales, din co
misioanele percepute celor care 
vând, adică furnizorilor de 
produse. Totuși, domeniul vân
zărilor on-line este încă foarte 
slab dezvoltat în România com

parativ cu situația din occident. 
Dar, poate că în viitor, odată cu 
stabilizarea economiei naționale, 
acest domeniu să „explodeze" și 
în țara noastră.

Adresele a două dintre ma
gazinele virtuale românești sunt: 
http://www.cybershop.ro (site al 
firmei PC Net) și http:// 
domino.kappa.ro (site-ul Kappa)

Andrei NISTOR

Inspecția în Construcții
Anunță susținerea în data de 22 decembrie 

1998, ora 14,00, la sediul ICLPUAT 
Hunedoara - Deva, str. Avram lancu, bl. H3, a 
examenului de atestare a diriginților de 
șantier, a responsabililor tehnici cu execuția, 
personalului de laborator și a responsabililor 
cu urmărirea comportării în timp a 
construcțiilor.

SC IIO1U1M SA DEVA
str. HORIA, nr. 2

-- •

scoate la licitație publică, pentru închiriere, 
spațiu! situat în Simeria, str P. Unirii, bl. 20, 

sc, D, parter, în suprafață de 144,6mp.
Licitația va avea loc în data de 21 dec. 

1998, ora 10,00, ia sediul societății din 
Simeria, str. 1 Decembrie, bi. 103, parter, 

informații ia telefon 260935.

ORGAN/2EAZA
în ziua de 24.12.1998, ora 10,00. ia sediu!societății, 

licitație deschisă pentru:
vânzare mijloc fix:
Autoizotermă 10,51.
Participanții ia licitație vor depune ia casieria 

societății o garanție de 10% din va/oarea de începere a 
licitației și o taxă de 150.000 iei pentru participare ia 
licitație.

Relații ia telefonul213373.

http://www.cybershop.ro
domino.kappa.ro
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'11 • Vând autoturism Talbot
Solana, înmatriculat, plus

ANIVERSARI

• Ani mulți și fericiți peste 
cei 87, respectiv 79 și 62 de 
căsnicie, dorim dragilor noștri 
părinți, bunici și străbunici 
Sabin și Rafila Florea, din 
Nojag.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând convenabil 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 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 casă în Simeria, str. 
Teilor, nr.63, garaj dublu și 
grădină cu acces și din str. 
Aurel Vlaicu. Tel. 094 610050 
(2751)

• Vând casă, grădină, 
pământ, sat Stejărel, nr. 39. 
Informații tel. 094812589 
(4914)

• Vând tractor 18 CP. Tel. 
212211, orele 10-18 (4095)

• Vând tractor UVL 445 RK, 
preț negociabil. Tel. 623453 
(3963)

• Vând Dacia Sport, an 
fabricație 1991, carte iden
titate, set motor nou, nego
ciabil. Tel. 092496755 (3363).

Hicpcim
9 decembrie
TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Sensul tranziției (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.30 Medicina 
pentru toți (mag. medical) 
18.10 Hollyoaks (s, ep. 154) 
18.35 Stăpânul lumii (d.a) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Impact
21.30 Meci din etapa a 6-a a 
Ligii Campionilor UEFA (d) 
23.40 Jurnalul de noapte 23.55 
Cultura în lume (mag.)

TVR 2
6.00 România, ora 6, vă 

oferă ,,Cafeaua de 
dimineață” 9.00 Teleenciclo- 
pedia (r) 10.00 Opinia publică 
(r) 11.00 Fotbal Avancronica 
etapei a 6-a a Ligii 
Campionilor UEFA (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 

^0 vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 

unul identic, neînmatriculat, în 
stare bună de funcționare, preț 
acceptabil. Tel. 219068.

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

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

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

• Vând frigidere, combine 
străine, prețuri rezonabile, cu 
garanție. Tel. 230766, după 
ora 20(4096)

• Vând tablă zincată cu-
tată 0,75 - 7094 lei/kg, 
tablă zincată dreaptă 0,45 
x 1000x2000-66.000 lei/ 
coală. Tel. 227929,226168 
(4099)___________________

• Vindem și montăm par
brize auto pentru orice tip de 
autovehicule autohtone și im
port. Sîntuhalm, Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 092 
321691,219167(4256)

• Vând mașină de spălat 
automată, nouă, import Italia, 
3.000.000, negociabil. Deva, 
str. Călugăreni, nr.14. Tel. 
219167(4257)

• Vând două cabine trac
tor U 445, 4.300.000 și 
3.200.000 lei. Tel. 624394 
(3966)

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

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

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

• Vând oțel beton <[>6=2965 
lei/kg, <|> 8,10,12=2805 lei/kg. 
Tel. 213637, 09/2348200 
(3930)

că-i mai bună decât toate! (r) 
14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 16.00 Țiganca (s)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Laureați ai Festivalului de 
doine și balade Drăgănești Olt 
’98 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Care pe 
care? (cs) 19.10 Contemp - Art 
(mag.) 20.10 Natacha (s) 21.00 
Pentru dvs., doamnă! 22.00 
Brubaker (dramă SUA ’80)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
103) 11.20 Cinci piese ușoare 
(f/r)13.30 Planeta vie (do, ep. 
130) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 135) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
52) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 11) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Evasive Action 
(f.a.SUA ’98) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu 0.35 
„Vedeta în papuci”

• S.C. FORTUNA BAR 
SRL, cu sediul în Deva, str.
N.lorga nr. 37, tel. 227694, 
vinde en-gros și en-detail 
produse de cofetărie. Exe
cută la comandă torturi și 
prăjituri pentru ocazii spe- 
ciale. (4044)

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

• Vând TV color Nikai, tel. 
242360, după ora 16. (4915)

• Vând pictură în ulei, pe 
pânză (160/80 cm), peisaj 
religios. Tel 714741 (3575)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere, decomandate, situat 
în Hunedoara, ultracentral, cu 
similar Deva. Informații tel. 
716882.(4049)

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)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă rotundă și 
facturierde la nr. 0064518, la 
0064550, seria HDACA, apar
ținând SC Bracons Instal SRL 
Deva. Se declară nule. (4100)

• Pierdut bloc certificate 
medicale eliberat de MMPS, 
seriile 3498861-3498900. îl 
declar nul. (3761)

• Pierdut ștampilă Asociața 
de proprietari Orizont Hune
doara. O declar nulă. (3760)

• Pierdut ștampilă aparți
nând SC Rebeca Prad Serv 
Com SRL Hunedoara. O 
declar nulă. (3759)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.15 Aventurile lui 
Nancy Drew (s) 11.45
Norocosul (s) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Fiica maharajahulul 
(dramă SUA ’94, p. III) 14.30 
Suflet de femeie (s/r) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 180) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Privilegio de 
Amar (s) 18.15 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Little 
Man Tate (dramă SUA ’91) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 14) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 Pro și con
tra cu Octavian Paler

ACASA
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 Ochi de urs 
(f/r) 12.40 Ca la mama Acasă 
(r) 12.45 O ultimă vară (s/r) 
14.00 Dragoste și putere (s/r)
14.45 Misterioasa doamnă (si 
r) 15.30 Te iubesc (s) 16.00

J DECESE

• Colectivul SC Simako 

Invest SRL Deva este alături 
de colegul lor Giura loan la 

pierderea tatălui său. Sin
cere condoleanțe familiei 
îndurerate. (4262)l------------------------------

I Sucursală tip II a Băncii Agricole
la Deva

După cum ne-a spus directorul Sucursalei din Deva a I Băncii Agricole, dl ec. Marinei Codoreanu, în fostul sediu al I sucursalei din municipiu funcționează o sucursală de tip II, 
| unde se efectuează tot felul de operațiuni cu specific 
| bancar. De menționat că începând din luna ianuarie a 
. anului 1999 aici se vor efectua și operațiuni de creditare. 

L 12 LL
Se reînnoiesc abonamentele

Cum ne informa dna Maria Cordoș, șefa Ghișeului 
poștal Sarmizegetusa, a început contractarea de abona
mente la presă, pentru anul 1999, în localitățile aparținând 
acestuia. Se observă o creștere a numărului celor care s- 
au abonat la cel puțin un ziar.

Activitatea comercială, făcută în paralel, cunoaște un 
reviriment, în luna noiembrie efectuându-se vânzări în 
valoare de aproape un milion de lei. Unitatea este bine 
aprovizionată cu articole de papetărie și cosmetice, cu 
felicitări de sărbători căutate în acest sezon, personalul se 
străduiește să ofere servicii de cea mai bună calitate. (E.S.)

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 

apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL 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 ABONA
MENTUL 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! Abonamentele 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.

■- •----------- --------------------------

Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 O ultimă 
vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Dragostea nu moare 
(s) 20.00 Dragoste și putere 
(sj 20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Pantoful Cenușăresei (f. 
muz. România ’69)

PRIMA TV
6.00 Prima oră (mag.) 12.00 

Un alt început (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s, ep. 9) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
9) 16.00 Sister, sister (s, ep. 
9) 16.30 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 9) 17.00 Jerry Springer 
Show (talkshow, ep. 10) 18.00 
Știri 19.00 Viper (s, ep. 13) 
20.00 Candid Camera (div., ep. 
13) 20.30 Comisarul Rex (s, 
ep. 2) 21.30 Cl 5: Profesioniștii 
(s, ep. 2) 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție - talkshow

14.00 Un geniu autentic 
(comedie, 1985) 15.45 Războiul 
fiarelor (animație, 1997)16.45 
Curtezanul (comedie, 1989)

• Cu durere în suflet soția 
Eugenia, fiica Luminița, gine
rele Jozsi și nepoții Andrei și 
Adrian anunță moartea fulge
rătoare a dragului lor

ZUGRAVUIONEL
înmormântarea va avea loc 

azi, 09.XII.1998, ora 12, la 
cimitirul catolic din Deva, str. 
Eminescu. (3214)

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

18.00 Dragă, am mlcșoratX 
copiii! Nu e îngrozitor... e un 
neînțeles (comedie, 1996) 
19.00 Bătăușul (comedie, 
1996) 20.30 Cherokee Kid 
(comedie, 1996) 22.00
Stargate: Bomba umană (SF, 
1996) 22.45 Krull (dramă, 
1983) 00.45 Al șaptelea 
semn (horror, 1988)

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 muzical 
17.30-17.35 Promo-pu- 
bllcitate 17.35-17.55 Program 
folcloric 17.55-18.00 TELEX 
(știri locale pe scurt) 22.05- 
22.15 Știri locale j

Miercuri, 9 decembrie

O BERBEC
Dacă doriți să faceți o 

călătorie ar fi mai bine să o 
amânați, pentru când 
conjunctura va fi mai favorabilă. 
Veți primi o informație care v-ar 
putea avantaja, dar încă nu e 
cazul să o folosiți.

O TAUR
Relația cu partenerul de viață 

evoluează așa cum vă doriți. Cu 
mai multă înțelegere din partea 
dv., totul va fi bine. în schimb, 
aveți grijă de sănătate, ar putea 
interveni unele dereglări.

O GEMENI
Evitați să intrați în conflict cu 

colegii de serviciu, căci 
atmosfera ar deveni greu 
suportabilă. Și așa starea dv. 
psihică nu este dintre cele mai 
bune. O surpriză plăcută din 
partea unei rude.

O RAC
Ați putea rezolva probleme 

gospodărești. La serviciu se 
preconizează o realizare 
importantă, care v-ar mai ridica 
moralul; dar care ar putea 
suscita și invidii ori chiar mici 
răutăți “colegiale".

O LEU
Mintea vă este împrăștiată. 

Faceți un efort și gândiți-vă 
bine înainte de a lua hotărâri 
care v-ar afecta mult timp de- 
acum înainte. Familia vă solicită 
pentru probleme gospodărești.

O FECIOARĂ
Intuiția ar putea avea un rol 

decisiv în răspunsurile pe care 
trebuie să le dați; nu renunțați 
însă la anumite precauții. 
Partenerul de viață are nevoie 
de sprijinul dv. într-o problemă 
delicată.

O BALANȚĂ
O persoană cu o funcție 

importantă vă urmărește cu 
interes. Nu vă pripiți în decizii, 
indiferent care este domeniul 
vizat. Veștile bune încep să 
ajungă încet (dar sigur) la dv.

O SCORPION
Ideile vă sunt răvășite, ceea 

ce vă poate aduce neplăceri la 
slujbă. E mai mult decât necesar 
să vă “adunați", altfel șefii nu 
vor mai fi înțelegători. Un bun 
prieten vă poate ajuta în acest 
sens.

Z SĂGETĂTOR
Posibile neînțelegeri legate de 

o anumită sursă de bani. Evitați 
să semnați astăzi acte. Ar fi 
căzui să vă consacrați mai mult 
timp pentru problemele 
administrative și cele casnice, în 
general.

O CAPRICORN
Energia fizică nu e punctul 

dv. forte astăzi, așa că nu vă 
implicați în activități prea 
solicitante. Valorificați-vă în 
schimb buna dispoziție și 
imaginația creatoare.

O VĂRSĂTOR
Astăzi e din nou o zi în care 

sensibilitatea vă copleșește și 
vă cam retează orice elan. 
Persoana iubită e cea mai 
indicată pentru a vă veni în 
ajutor. Nu mai pierdeți vremea...

O PEȘTI
Vă preocupă câteva 

chestiuni de organizare 
“internă". V-ați dori o mai mare 
stabilitate în plan sentimental. O 
discuție cu cineva apropiat ar fi 
binevenită, v-ar mai elibera de 
unele tensiuni.

necescep



Vino ta Shall yi pofi lua acari propriul Mu unulof Toddyl
încăpând oj luna noiembrie ji pânâ la 31 decembrie 1998, aifnenteazâ cât mai des la oricare dintre statala Shal. 
Când valoarea odunatâ a chitanțelor primite la aceste atmenlâri ajunge la următoarea sumă:
• 500.000 dt lai pantrv majind personală,
• 1.500.000da lai pantru mafind da firnâ,
• 1.500.000da lai pantrv camioneta (pdnâla 3,5 tone),
•5.000.000de lai pantru camioane fi tiruri (pesta 3,5 tona),
primești gratis un un Teddy mic. Iar docâ mai adaugi încâ 25.000 de lei, îl poți lua acarii pe fratele lui, unul Teddy mare. 
Vai afla mai multa amănunta de la penonalul stațiilor Shell.

WHIRLPOOL TALENT 
Bucuria întregii familii.

Cu noul cuptor cu microunde 
WHIRLPOOL Talent, gătitul redevine 
o sărbătoare. Cu un plus de 
performanțe prin noile funcții instalate, 
cu un plus de spațiu și confort, 
WHIRLPOOL Talent dă o nouă 
dimensiune gătitului cu microunde.

Funcțiile Grill și Crisp vă oferă astfel 
ocazia de a vă pregăti rețetele favorite în 
același fel ca în bucătăria tradițională, mai 
eficient însă, și mai sănătos.

Cu WHIRLPOOL Talent cu noua și 
unica funcție Crisp, felurile de mâncare 
crocante, puii rumeniți, prăjiturile și 
plăcintele tradiționale pentru sărbători 
devin o joacă de copii pentru că tot ce aveți 
de făcut este să atingeți un buton.

Iar copiii, ca de altfel întreaga familie, se 
vor bucura din plin de acest cadou de 
sărbători, investiția optimă prin care vă 
veți redescoperi talentul și bucuria de a 
găti.

INVESTIȚI ÎN CALITATE
Parteneri autorizați:

• ALTEX - Bd. Dacia nr. 6 bis/Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT - Str. Avram Iancu Bl. HI .parter, Deva • 
DOMUS - Str. Mihai Viteaza nr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr.85, Petroșani/Str. Mihai Viicazu nr. 44. 
Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 1 IA /Str. N. Bălccscu nr. 11 • MAG. MUZICA - Sir. Libertății, Bl. LI, parter, 
Deva • MAG. ZASS - Str. Avram Iancu nr. 9, Hunedoara • SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, paner, Deva • 
SIMAL-Bd. Dcccbal, Complex Corn, Deva •TRANSERNA-Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

Banca
Agricolă SA

Sucursala Coordonatoare Hunedoara 
- Deva

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ imo
bilul Ferma nr. 14 Petroșani, proprie
tatea SC Avicola SA Deva, cuprinzând 
teren și hala de găini ouătoare, filtru 
sanitar, stație de hidrofor, post 
transformare, bloc de intervenție, 
rețele electrice tehnoedilitare sub
terane existente în incinta fermei în 
suprafață de 29.719 mp.

Licitația va avea loc în data de 16 de
cembrie 1998, ora 10, la biroul executorilor 
judecătorești de pe lângă Judecătoria 
Petroșani.

Informații la telefoane 054/213001; 
213949, Banca Agricolă SA Deva.

L______________ _______________________ i

LUXTEN DEVA
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

ADUCE CALITATE VIEȚII

SC MERCUR CORUINEX SA 

HUNEDOARA
str. Pța Libertății, nr. 16, 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAOR
DINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 23 decem
brie, ora 10,00, în sala spațiului comercial 
"ENIGMA" din str. E. Mărgineanu, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea programului de restructurare 

conform Ordonanței de urgență nr. 9/ 1997.
2. Reducerera capitalului social conform HG 

391 și sentinței civile nr. 14/1997.
3. Stabilirea prețului de pornire a licitației 

pentru vânzarea de active.
4. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor nu este statutar constituită se convoacă 
pentru data de 24.12.1998, în același loc, la aceeași 
oră.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății, la telefon 054/712136.

SC ALMIT 
SA ALBA

IULIA
execută

O instalații - montaj industrial
O sudură în mediu de argon 

pentru oțel inox, cupru, aluminiu
O instalații sub presiune și de 

ridicat sub incidență ISCIR
O spălări chimice cazane apă 

fierbinte și abur
3 instalații gaz metan, încăl

zire, sanitare, ventilație etc.

Tel./fax: 058/823430, mobil 094/535791, 
094/535792, 094/535793.

str.Titu Malorescu, nr.28
I anunță organizarea concursului pentru
i ocuparea postului de contabil, în data 
i de 21 decembrie 1998, ora 10.
I Informații la telefon 220913 sau la sediul școlii.
L ——— —

TmkMu SaîduzizvuSoĂ de 9anxâ

LUKOIL
OIL COMPANY

REPREZENTANT TERITORIAL
a

COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 
tel: 716.915, 716.551, 713.800,

Fax: 716.773
Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 

păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 
combustibil M, vaseline.

T 
I 
I
I 
I 
I
I

organizată de
S.C. ȘERB S.R.L. Deva, distribuitor en-gros și en-detail 
de țesături fine importate din Coreea. Japonia, 
Thailanda.
• 2 Premii I - candelabru în valoare de 1.200.000 lei
• 2 Premii II - covor în valoare de 1.000.000 lei
♦ 2 Premii III - pătură de lână în valoare de 700.000 lei
• 2 Premii IV - țesături textile în valoare de 500.000 lei
Tragerea la sorți va avea loc în data de 21 decembrie, 
ora 17 și va fi transmisă în direct la Radio Deva.
Condiții de participare: pentru a participa la tragerea 
la.sorți, trebuie ca în perioada 4-19 decembrie să 
cumpărați produse de minim 100.000 lei din 
magazinele noastre, situate în Deva. B-dul Decebal (la 
parterul magazinului Romarta) și pe strada 22 
Decembrie (lângă librăria Ovid Densușianu).
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"CU NOI ESTE 
UUMNE1EU"

ti • ea de-a noua ediție 
K&a festivalului-con- 

curs de muzică sacră "Cu 
noi este Dumnezeu", des
fășurat sâmbătă și dumi
nică (5-6 dec.) ia Catedrala 
Ortodoxă Română din 
Orăștie, a reunit 18 formații 
corale din toată țara, 
respectiv nu mai puțin de 
920 de participanți.

Organizatorii acestui 
festival - Ministerul Culturii, 
Consiliul Județean, 
Inspectoratul pentru 
Cultură și Centrul de 
Conservare și Valorificare 
a Tradiției și Creației 
Populare ale județului, 
Episcopia Ortodoxă Arad, 
Consiliul Municipal și 
Parohia Ortodoxă 1 din 
Orăștie - au păstrat 
modalitatea de derulare a 
concursului din anii pre- 
cedenți, evoluția ansam
blurilor corale realizându- 
se în cadrul a patru 
secțiuni.

In prezența auditoriului 
care a umplut până la refuz 
catedrala orăștiană, coruri 
de copii și cele re
prezentând instituții de 
cultură, de învățământ șl 
de cult au interpretat, în 
specificul tulburător a! 
muzicii sacre, fragmente 
de liturghii, piese din 
repertoriul universal al 
compozitorilor clasici și 
contemporani, dar și 
prelucrări ale unor colinde, 
atât cu caracter religios, 
cât și laic.

Ceea ce a rezultat a 
fost neîndoielnic o reu
șită, după cum aprecia di 
Vasiie Moiodeț, directorul 
Centrului Creației 
Populare: "Din punct de 
vedere calitativ, actuala 
ediție a acestui concurs 
interjudețean unic în țară 
a fost superioară celor 
anterioare; fiindcă, dacă 
până acum de regulă doar 
una, două formații corale 
reușeau să ridice șta
cheta competiției, în acest 
an au fost cinci sau șase 
asemenea coruri. Cu atât 
mai mult cu cât în 
componența acestora, a 
tututor formațiilor 
participante, în generai, 
am observat prezența 
multor tineri".

Juriul prezidat de 
Dumitru Buzoianu, 
redactor muzical la TV 
Cluj, a stabilit câștigă
toarele ediției a IX-a a 
festivalufui-concurs de 
muzică sacră: Coruri de 
copii - “Vlăstarele 
Orăștiei"; Coruri de voci 
egale: coruri de femei - 
“Maranata " (Școala Nor
mală Deva); coruri băr
bătești - “Estudiantina 
Banatica" (Casa de 
cultură a studenților 
Timișoara); Coruri mixte: 
“Camerata Academica 
Tinisiensis" (UniversJ- 
tatea de Vest Timișoara) 
și Facultatea de Teologie 
Cluj.

Georgeta BÎRLA

ÎN AȘTEPTAREA BUGETULUI
(Urmare din pag. 1)

majorarea accizelor și într-o 
mică măsură pe impozitarea 
economiei subterane, 
înseamnă a duce o politică a 
săracului care tot cârpește 
un sac destrămat până îa 
ultima fibră.

Cifrele ce s-au vehiculat 
până acum ne indică faptul 
că în anul viitor deficitul 
bugetar va reprezenta 2,5 la 
sută din PIB, iar inflația se 
va situa în jur de 25 la sută. 
Este o viziune optimistă, 
agreată probabil și de către 
reprezentanții FMI care vor 
veni la renegocieri în luna 
ianuarie a anului viitor, 
bineînțeles dacă până 
atunci se va dovedi palpa
bilă intenția Guvernului de a 
face reformă și privatizare, 
de a lichida firmele cu 
pierderi. Bugete în limite 
apropiate s-au mai construit 
și în alți ani, dar la rectificări 
s-au făcut atâtea corectări 
încât s-a ales praful din ele. 
Investițiile au rămas la 
pământ de fiecare dată, dar 
s-au găsit suficienți bani în 
care să se lăfăiască 

demnitarii, ei nefiind loviți 
niciodată de austeritate.

S-a vorbit mult și 
zadarnic până acum des
pre lărgirea bazei de 
impozitare, despre inver
sarea raportului între 
impozitele directe și cele 
indirecte, despre introdu
cerea impozitului pe veni
tul global, modificarea 
cotelor de impozitare 
asupra clădirilor, tere
nurilor și autovehiculelor, 
despre decalarea anului 
fiscal de cel calendaristic, 
cât și despre multe alte 
componente bugetare. 
Fără o fundamentare pe 
baze economice reale 
însă, oricât de „mește
șugit” ar fi făcut bugetul 
pe 1999, acesta nu-l va 
favoriza cu nimic pe omul 
de rând, care se zbate pe 
mai departe în mizerie și 
sărăcie. Fără o relaxare 
fiscală, care este mereu 
promisă, dar cu un buget 
peticit cu diverse artificii, 
nu ne putem aștepta 
curând la ieșirea din criza 
profundă ce ne-a cuprins.

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.

LÂSÂM CEVA ÎN URMA
(Urmare din pag. 1) 

asupra altor aspecte. Faptul 
că prin aplicarea reformei mult 
balast din manuale se înlătură 
îl bucură, îi dă posibilitatea să 
facă din orele la clasă 
adevărate acte de creație, să 
le dea elevilor informații 
necesare, să-i ajute*să-și 
formeze opinii.

Dar oricât de ancorat ar fi 
în preocupările prezente și 
viitoare, inevitabil a venit în 
discuție și perioada 
directoratului său, pe care s-a 
hotărât s-o lase în urmă. 
Rememorând câteva din 
realizările personale sau la 
care a contribuit indirect prin 
funcția avută s-ar putea spune 
că în acest timp a fost un pilon 
important în mișcarea de copii 
a județului. își amintește cu 
plăcere că la ridicarea taberei 
Costești a participat de la 
început, apoi la realizarea 
celei de la Valea de Pești. Are 
amintiri frumoase din cei 20 de 
ani de expediții cu copiii în 
munții noștri sau invitați în Bul
garia și Polonia. Satisfacții 
deosebite i-a adus și cercul de 

arheologie cu ai cărui 
membri a lucrat pe 
șantierele arheologice de la 
Micia, Ulpia Traiana și 
Costești. în 1979 a apărut 
volumul III al “Enciclopediei 
practice a copiilor" despre 
istorie și arheologie al cărui 
coautor este. Prima sală de 
sport la o școală din mediul 
rural s-a inaugurat în 1973 
la Orăștioara de Sus, unde 
era director. Odată trezite, 
amintirile vin de-a valma. 
Cum ar putea să uite 
manifestările “Freamăt de 
codru”, cele dedicate zilei de 
1 Iunie, sărbătorilor de iarnă, 
taberele speciale încu
nunate cu foarte multe 
succese. Sau câte eforturi 
au trebuit pentru ca Palatul s 
Copiilor Deva, în actualul 
său local, să fie amenajat și 
dotat așa cum este acum. în 
toate împlinirile din ultimele 
două decenii ale palatului, 
împliniri care-l situează între 
primele 4-5 din țară, își 
regăsește strădaniile. Și 
asta îi dă satisfacția că a 
lăsat ceva în urma sa.

Abonamente prin • Societatea de cablu
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