
Și mașinile românești sunt sancționate în Europa
La Căminul de bătrâni din 

municipiul Brad bucuria primirii 
unui cadou este la fel de mare 
ca și a unui copil.

Astfel, din bunăvoința dlui 
Poteică Vasile de la SC EURO- 
OTTO PREST COM SRL 
DEVA s-au sponsorizat cu 
1.500.000 lei persoanele în 
vârstă de la instituția mai sus 
amintită, darurile constând în 
pachete cu dulciuri, fțtre a le 

mai îndulci anii bătrâneții.
Timpul zboară și zboară și 

în curând ne vom trezi în 
pragul altei mari sărbători a 
creștinătății - „Crăciunul”.

- Moș Crăciun, fii la fel de 
bun cu noi ca Moș Nicolae, ca 
bătrânii să aibă parte de noi 
clipe de bucurie.

Directorul căminului, 
Gheorghe CiRCO

Anul acesta s-a întrunit 
la Milano, în Italia, Uniunea 
Europeană de Trafic- 
Secțiunea Auto. în cadrul 
lucrărilor s-a căzut de acord 
în privința recomandărilor 
făcute la Conferințele 
Europene Bienale de 
graduare a siguranței 
mijloacelor auto, conferințe 
care au avut loc în 1994 la 
Viena și în 1996 la Bruxelles, 

unde s-au discutat gravele 
carențe ale mașinilor 
românești. A fost reco
mandată penalizarea 
graduării mijloacelor auto 
din România și s-a căzut de 
acord ca România să fie 
considerată țară cu grad de 
risc 5E, penultimul din 
punctul de vedere al calității 
mașinilor înmatriculate în 
țara noastră. Registrul Auto

Român recunoaște că mai 
bine de 75% dintre mașinile 
înmatriculate în România 
sunt într-o stare 
dezastruoasă, încălcând 
orice standard posibil al 
Uniunii Europene. Cele mai 
frecvente sunt defecțiunile la 
sistemele de direcție șl 
frânare și emisiile poluante. 
Ca urmare a acestui fapt s-a 
hotărât ca șoferii români să 

poată fi “verificați și 
amendați peste rând”. De 
asemenea, de la 1 
februarie 1999, toate 
mașinile din România vor 
fi obligate să aibă lipite pe 
parbriz câte un semn de 
avertisment atunci când 
vor ieși peste graniță. Este 
vorba despre un cerc roșu 
cu diagonală galbenă. 
(A.N.)

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara
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J județului Hunedoara cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă

Stimați locuitori aijudețului Hunedoara, 
Sunt onorat și bucuros ca, de Sfânta 

Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului și în 
întâmpinarea Noului An 1999, să vă 
transmit cele mai bune gânduri, calde urări * 
de sănătate, fericire și împliniri, liniște în 
suflet și în viață.

Noul An să fie mai bun și mai prosper 
pentru fiecare.

Crăciun fericit!
La multi ani!
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Pentru ziarul "Cuvântul 
liber” și oamenii săi mereu 
va exista un punct de 
referință • ziua de 23 
decembrie 1989 când a 
apărut primul număr scos 
de oameni cu aceleași 
speranțe și dragoste pentru 
libertate asemenea 
întregului popor român 
dornic de a rupe odată 
pentru totdeauna cu o 
dictatură nefastă Dacă 
cineva se mai îndoiește de 
acest lucru, pentru că voci 
deșarte în pustiu vor 
predica mereu, priviți în 
sufletul celor ce com
puneau colectivul redac
țional în ziua de 22 
decembrie ’89 ce au 
de venit membri fondatori ai 
unui nou ziar ce se boteza 
atunci "Cuvântul liber” în 
prezența unui număr mare 
de revoluționari desprinși 
din miile de revoluționari ce 
dominau Piața Prefecturii 
din Deva.

DUPÂ
Această hotărâre s-a luat 

într-un timp în care soarta 
revoluției era incertă, fn 
aceste condiții, pot fi 
socotiți ziariștii de ia 
“Cuvântul liber” revolu

singurul cotidian ai 
județului, este sprijinit de 
locuitorii săi pentru a fi. Nu 
suntem “cei mai buni”, nu 
ne socotim “eiitiști”, ci 
suntem pe măsura celor

23 decembrie 1989 - la Deva apărea 
ziarul “Cuvântul liber”

ționari? Pot, cu prisosință, 
chiar dacă nu au certificate 
care să ateste acest lucru! 
Pentru că oamenii i-au 
socotit de-ai ior, ziariștii 
punându-se în slujba 
idealurilor celor muiți, 
angajându-se pe un drum ai 
schimbării democratice, 
ziarul devenind o tribună a 
tuturor. Ce dovadă mai 
elocventă putem aduce 
drept argument în acest 
sens decât făptui că ziarul 
există ia această oră, este

cărora ne adresăm, adică 
oameni normali. Ziarul 
pătrunde până în ceie mai 
îndepărtate colțuri aie 
județului, este așteptat de 
tineri și vârstnici. Suntem 
căutați ia redacție, personal 
sau prin scrisori, ni se 
propune dialogul care 
liniștește o stare 
tensionată. Nu suntem 
scutiți nici noi de încercări, 
fntr-o țară săracă, cu o 
economie în tranziție, 
nimeni nu se poate socoti în

siguranță. A vem însă 
încredere în cititorii noștri, 
în germenii democrației șl 
noii dezvoltări care dă 
roade. Avem încredere în 
colectivul redacțional, în 
cei care au dus și duc 
greul, în tinerii noștri 
colegi care au venit alături 
de noi, conturând 
certitudinea că ziarul 
“Cuvântul liber” va ajunge 
pe mâini bune. Aceste 
realități reconfortante ne 
bucură!

De azi, ziarul “Cuvântul 
liber” pășește în anui cu 
numărul zece ai primului 
deceniu de viață. Pentru 
cei care ne citesc ie vom 
rămâne apropiați și nu-i 
vom dezamăgi! Să fie într- 
un ceas bun! Tuturor, cu 
bucurie și respect, 
“Crăciun fericit". La muiți 
ani!

Minei BODEA
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Nicolae STANCA, 
prefect 

9 e ® ® e e $ & & $ e e

w 
$ 
e

$
0

Cinstire a eroilor martiri din ‘89
Ieri la Deva, la Troița din-Parcul 

Opera, ridicată în memoria eroilor 
martiri din Decembrie 1989, a avut 
loc o ceremonie de depunere de 
coroane de flori, momentul fiind 
precedat de o slujbă religioasă, în 
care un sobor de preoți s-a rugat 
pentru odihna celor care acum' 
nouă ani au trecut în lumea 
neființei luptând ‘pentru afirmarea 
unor idealuri de libertate și dreptate 
socială.

La comemorarea eroilor martiri 
de la Troița din Deva au participat 
reprezentanți ai Prefecturii județului, 
Consiliului Județean, Primăriei 
Deva, MApN, M.I., reprezentanți ai 
asociațiilor luptătorilor din decembrie 
'89, cetățeni ai municipiului Deva.

în cadrul manifestării de 
evocare a memoriei eroilor martiri 
au luat cuvântul prefectul

județului, dl Nicolae Stanca, 
primarul municipiului Deva, dl 
Mircia Muntean, dl Carol 
Panduru, președintele 
Asociației Luptătorilor din 
Decembrie 1989, care au vorbit 
despre însemnătatea Revoluției 
de acum nouă ani, cât și despre 
responsabilitatea ce ne revine 
tutv.-or pentru un viitor mai bun 
al românilor de pretutindeni.

S-au depus coroane de flori 
din partea Asociației Luptătorilor 
din Decembrie '89, Prefecturii 
județului, Consiliului Județean, 
Primăriei și Consiliului Local 
Deva, Garnizoanei Deva, 
Asociației Veteranilor de Război, 
Asociației foștilor deținuți politici, 
PDSR', PUNR, PRM și 
RomTelecom.

Corne! POENAR

PACT SOCIAL CU UN GUVERN 
FALIMENTAR

- Am consemnat, die 
Marius Vintilă, o reușită a 
demersurilor comune, 
consecvente și argu
mentate, a Federației 
Naționale a Sindicatelor 
“Drumuri județene” - al cărei 
președinte sunteți - și a 
colegilor dv de la FNS 
“Anghel Saligny” privind 
protecția socială a 
constructorilor disponibi- 
lizați în perioada iernii, 
respectiv asigurarea 
salariilor acestora, ca și 
până acum, din fondul 
pentru ajutorul de șomaj, 
deși, din 1998, respon
sabilitatea revine Casei 
Sociale a Constructorilor. 
Pleacă muiți oameni din 
unitățile afiliate la FNS 
“Drumuri județene” în șomaj 
în această iarnă?

- Chiar foarte muiți, deși 
efectivele s-au redus 
considerabil în ultimii doi 
ani, mai precis spus din 
martie 1997 încoace. Cu 

toate că noi lucrăm în regii 
autonome și suntem 
subordonați consiliilor 
județene, am înțeles că 
reforma nu ne va ocoli. Și 
atunci am acționat pe cont 
propriu. Sindicatele au 
susținut măsurile condu
cerilor Direcțiilor județene de 
drumuri și împreună am 
stabilit reducerile co
respunzătoare de personal. 
La DJD-RA Deva, cea mai 
mare și mai puternică 
structură de acest fel din 
țară, s-au disponibilizat, din 
martie 1997, mai mult de 200 
de persoane, din care vreo 
70 aveau condiții de 
pensionare. Erau atunci cu 
ceva peste 1000 de angajați.

- Dar acum, după 
trimiterea în șomaj “forțat” 
de iarnă?

- Unii deja au plecat, alții 
vor pleca în ianuarie, 
rămânând în exercițiu, 
pentru intervenții, des
zăpeziri etc., circa 400 de 

oameni, cam câte 70 în 
fiecare secție. Oricum, 
cărțile de muncă ale celor 
disponibilizați rămân la 
direcție, urmând ca ei să 
fie reprimiți la lucru după 
terminarea perioadei de 
inactivitate a unității. în 
acest timp sunt plătiți cu 
60 la sută din salariu, în 
baza Legii șomajului și a 
notei comune adoptate de 
ministerele Transpor
turilor, Muncii și Protecției 
Sociale și Finanțelor. 
Precizez că din unități 
similare cu a noastră, din 
alte județe, vor intra în 
șomaj în această iarnă 
peste 90 la sută dintre 
salariați.

- Am reținut că și dv 
sunteți de acord cu 
reforma, însă ați declinat 
pactul social propus de 
Guvern.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

* - Dragul meu, înainte erai 

foarte fericit dacă mă vedeai 
măcar două minute pe zi
- Și acum sunt la fel, draga 

mea.

VREMEA
Cerul va fl mai mult noros, 

îndeosebi în centrul, sudul șl 
estul țării, unde pe arii extinse 
vor cădea precipitații. în 
celelalte regiuni precipitațiile 
vor fi locale, sub formă de 
ninsoare. La munte va ninge. 
Vântul va prezenta unele 
intensificări, viscolind pe 
alocuri zăpada. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 
-12 șl -2 grade Iar maximele 
se vor situa între -6 și 4 grade.
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Citiți in ziarul nostru de mâine

RECORELAREA PENSIILOR - O 
MĂSURĂ DE PROTECȚIE SOCIALA

J

(interviu cu dl. loan Lupșa, director general arfunct D.GMRS. Hunedoara)
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SC Siderurgica SA 
Hunedoara

Pentru că suntem la sfârșit de an, când cei 
apropiați își îndreaptă gândurile și 
recunoștința către cei dragi, îmi face o plăcere 
deosebită a vă aminti că rezultatele obținute de 
SC Siderurgica SA în acest an nu ar fi fost 
posibile fără eforturile de zi cu zi ale 
dumneavoastră, cei ce formați colectivul de 
salariați ai societății.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră și familiilor dumneavoastră 
multă sănătate, fericire, prosperitate pentru a ne 
bucura împreună de rezultatele eforturilor noastre.

La multi ani și Sărbători fericite!

Cu cele mai alese gânduri, 
ing. Gheorghe Pogea, 

manager
__________________________)

f, ' ------------------- -....   H

Filiala 
Județeană 

PUNR
Hunedoara-Deva 

Dorim ca Sfintele Sărbători ale 
Crăciunului și Anului Nou să le sărbătoriți 
alături de cei dragi, alături de gândul nostru 
bun de sănătate, fericire și bucurie!

Fie ca Nașterea Domnului și Noul An să 
însemne pentru membrii și simpatizanții 
PUNR, pentru toți locuitorii județului 
Hunedoara, un drum al faptelor înțelepte întru 
pacea și prosperitatea familiilor 
dumneavoastră, întru recâștigarea încrederii și 
întronarea legalității, întru reconstrucția țării 
și a demnității noastre naționale.

La Muiți Ani!
Biroul executiv al filialei

*- -------- ■■ -------ti

Praznicul Naș
terii Domnului și 
apropierea

Anului Nou 1999 ne oferă 
plăcutul prilej de a adresa cele 
mai sincere urări de sănătate,
pace și bună sporire tuturor 
colaboratorilor și beneficiarilor 
produselor noastre.

SC Pioneer Hi- Bred 
SEEDS AGRO SRL

r —— — — — — — — — — — — — n 
■S.C. „Alin-Trans-Impex” ■ 
i S.R.L. Brad. * 
I Sfintele sărbători ale I 
I Crăciunului și Anului Nou 1999 I ! - Ijzwz oferă prilejul să adresez j 
I onoratei clientele, furnizorilor, | 
| colaboratorilor, partenerilor de |
I afaceri, salariaților proprii și I 
I familiilor acestora calde urări de J 
^sănătate, bucurie, fericire și 

tradiționalele urări:
| JPh Sărbători fericite și
I
I

La mulți ani!
Alin Popa, patron
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I
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I
I
I 

J

GD chimica xa. 
orastie

Chimica SA
Orăștîe

Conducerea SC Chimica 
SA Orăștie și Comitetul 
Sindicatului urează tuturor 
angajaților și colaboratorilor 
Sărbători fericite și 
un călduros

“La multi ani!”
9

Primăria 
municipiului Deva 
Cu prilejul Sfintelor sărbători ale 

Crăciunului și Anului Nou 
conducerea Primăriei municipiului 
Deva urează tuturor cetățenilor, 
consilierilor, salariaților și 
colaboratorilor

Sărbători fericite
La mulți ani! și 
un An Nou mai 

bun
Primar,

Mircia MUNTEAN

ML. SC PĂLĂRII
CRISTINA SRL

DEVA
Cu cele mai bune gânduri, la ceas de 

sărbătoare, ne face plăcere să adresăm 
călduroase urări de sănătate, bucurii și 
împliniri în viață pentru toți colaboratorii 
și clienții noștri, precum și pentru 
salariații firmei.

Dorim, în același timp, să le transmitem 
tuturor, cu ocazia Crăciunului și a Anului 
Nou 1999, strămoșeștile urări

Crăciun fericit! 
La mulți ani!

Marian Romaniță, 
directorul firme!

Direcția Județeană
r r

a Drumurilor - R.A. 
Deva

Crăciun îmbelșugat, un An 
Nou cât mai bun, sănătate și 
fericire drumarilor hunedoreni, 
familiilor lor, partenerilor de 
afaceri, drumuri tot mai bune 
utilizatorilor acestora! #

La mulți ani! **’ #
ii k u. m J iJ <

Ing. Titus lonescu, 
manager general 
Ec. Voicu Cojocaru, 

manager

Primăria 
Vata de Jos r

Sfânta sărbătoare a Crăciunului și 
sosirea Noului An 1999 îmi oferă 
bucuria de a transmite și pe această 
cale locuitorilor comunei noastre, 
salariaților instituțiilor și familiilor 
acestora, cât și vizitatorilor frumoasei 
noastre stațiuni, multă sănătate, 
fericire și împliniri depline. Viața să 
le ofere numai satisfacții.

Crăciun fericit și La mulți ani!

Gheorghe Rusu, 
primarul comunei 

Vața de Jos

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE AL 
CASEI DE AJUTOR 

RECIPROC A 
PENSIONARILOR BRAD

Urează cu prilejul sărbătorilor 
Crăciunului și Anului Nou 1999 
cele mai sincere urări de sănătate și 
prosperitate tuturor membrilor săi, 
angajaților proprii și familiilor

acestora. La Mulți Ani!

Ing. Aurel Holhoș, 
președinte

<----------— —----------------------------- .

Primăria comunei 
Beriu

La vremi de mândre sărbători - 
Crăciunul 1998 și Anul Nou 1999 
- felicit din inimă întreaga suflare 
a satelor comunei Beriu, le doresc 
tuturor concetățenilor mei sănătate 
și viață lungă, un an mai spornic pe 
toate planurile, voie bună în casă și 
belșug pe masă.

Sărbători fericite și 
La mulți ani!

Primar, 
Rădica Moța Â

1 
\ON)Ot\ 
întotdeauna, de sărbători, oamenii 

se felicită, își fac urări, privesc spre 
viitor.

Acum, în preajma Crăciunului și a 
Noului An 1999, îmi face plăcere să 
urez destoinicilor constructori din 
cadrul SC “Condor” SA Deva șj 
familiilor acestora, colaboratorilor și 
beneficiarilor noștri multă sănătate, 
bucurii în suflete și împliniri în viață,

Sărbători fericite și
La mulți ani!

Ing. Constantin loan, 
director genera!

Comitetul 
Sindicatului Sanitas 

de la Spitalul Deva 
adresează tuturor mem

brilor săi, cu ocazia 
Crăciunului și a Anului Nou 
1999, îndeplinirea dorințelor 
și numai bucurii, însoțite de 
tradiționalele urări

SC „APATERM” SA Deva
Pentru prima dată ca unitate de sine 

stătătoare, societatea comercială „Apaterm ” 
S.A. din Deva folosește prilejul fericit al 
sărbătorii Nașterii Domnului nostru Iisus 
Hristos și al Anului Nou 1999 pentru a 
transmite salariaților și colaboratorilor săi 
apropiați precum și familiilor acestora
creștineasca urare de Sărbători fericite și un An 
Nou încărcat de bucurii și împliniri

Aceleași calde urări le adresăm populației 
beneficiară a serviciilor noastre și îi asigurăm pe 
cetățeni că și în anul 1999 în care vom păși curând 
eforturile noastre se vor îndrepta către asigurarea
unor prestații de cea mai bună calitate.

Crăciun fericit! 
La multi ani!

A

Consiliul de administrație 
al SC„Apaterm" SA 

Deva 
Director general, 

ing. Liviu Anta!
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SC HIDROCONSTRUCȚIA 
SA BUCUREȘTI 

Sucursala Rîu Mare- 
Retezat

Sărbătoarea Nașterii Domnului și 
Noul An 1999 ne oferă plăcutul 
prilej de a felicita întregul nostru 
colectiv de angajați pentru eforturile 
depuse și rezultatele obținute în 
muncă în cursul anului 1998, 
urându-le acestora, precum și 
colaboratorilor și prietenilor noștri 
sănătate, sărbători fericite și un an 
mai bun, mai bogat în realizări.

La mulți ani cu bucurie!

Consiliul de conducere
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SC DE PAZĂ SRL Deva, 
județul Hunedoara

Cu prilejul sfintelor sărbători de 
iarnă și al Anului Nou 1999, 
felicită întregul personal din cadrul 
unității, colaboratorii și bene
ficiarii, urându-le multă sănătate, 
fericire, sărbători fericite șî
tradiționalul

La mulți ani!

Comitetul Director 
Patron, 

Octavian Stângă



Una dintre cele cinci 
femei primari din județ este 
dna Eugenia Mariș, de la 
Primăria din Burjuc. Ocupă 
funcția aceasta din anul 
1992, în prezent aflându-se la 
al doilea mandat.

- Ce presupune, stimată 
dnă Mariș, dincolo de 
încrederea ce v-au acordat-o 
oamenii așezării, această 
funcție?

- înseamnă multă muncă 
și responsabilitate. Față de 
primarii bărbați aș spune că și 
o credibilitate în plus și 
aceasta datorită mentalității 
oamenilor. Unii presupun că 
un bărbat poate rezolva totul, 
dar în cele din urmă își 
deschid sufletul și în fața 
primăriței, cum mi se spune. 
Pentru că adesea vin și cu 
probleme personale, de

4

urbanistice generale pentru 
fiecare sat în parte, făcute 
până acum pentru Burjuc și 
parțial pentru Tătărăști.

- Se spune că nu sunteți 
din partea locului. Ne veți 
destăinui câte ceva despre 
viața dv?

- Provin din județul

(Urmare din pag. 1)

Noi, Federația 
Națională a Sindicatelor 
“Drumuri județene”, nu 
putem semna nici o 
înțelegere cu Cabinetul 
Radu Vasile, care a dus țara 
la foame și disperare. 
Coaliția aflată la putere a 
avut timp doi ani să facă 
reformă, guvernul actual, cu 
dl Radu Vasile în frunte, a 
avut și el 8 luni să arate 
ceva, însă n-a făcut nimic 
bun. lată, un constructor de 
drumuri, cu un salariu 
mediu, putea cumpăra, în 
1996, 620 de litri de lapte
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PACT SOCIAL CU UN 
GUVERN FALIMENTAR

sau 964 kg de cartofi; azi, cu 
un salariu lunar nu poate 
cumpăra mai mult de 255 
litri de lapte ori 450 kg de 
cartofi. Scăderea puterii de 
cumpărare este de peste 50 
la sută. Cum să semnăm un 
pact de susținere a 
Guvernului? Oamenii, din 
construcții și din alte 
domenii sunt lăsați pe 
drumuri fără vreo nădejde în 
ziua de mâine. Și cum nu ar 
fi de lucru dacă cineva s-ar 
ocupa de asta. Mai ales la 

noi, la drumuri. Dar și în 
alte sectoare. Din păcate, 
nu se ocupă nimeni. Iar 
Guvernul nu face altceva 
decât să scoată lumea în 
stradă. Cel mai rău este că 
nu se întrevede nici o 
perspectivă. în 1996 am 
votat speranța. Ea s-a 
năruit însă de mult. Numai 
o mână forte mai poate 
scoate țara din haosul în 
care se prăbușește tot mai 
mult.

BUCURII DE
CRĂCIUN 
PENTRU 
SĂRACI

Pentru cele mai sărace 
familii din Deva, Filiala de 
Cruce Roșie a distribuit marți 
80 de pachete de Crăciun, pe 
baza listei date de Primărie. 
Cozonacii, făina, zahărul, 
sucurile, pateurile și 
margarina au putut ajunge de 
sărbători și pe mesele celor 
nevoiași prin generozitatea 
societăților comerciale Uzo 
Balcan, Mode Cristina Pălării, 
Coca Cola, Cetate, Atocret, 
Sima! Exim, Europharm și 
Decebai din Deva. (V.R.)V—. . . . . .

X
E important să asculți 
oamenii, să le fii uneori 

confident

I

•»1

L

familie și-i important să-i 
asculți, să-i încurajezi, să 
simtă că cineva le este 
aproape și la necazuri.

- Spre ce vă concentrați 
atenția în această perioadă 
când mai sunt doar câteva 
zile până la finele anului?

• Facem un bilanț a ceea 
•ce am făcut și a ceea ce a 
rămas de făcut, urmărim 
realizarea veniturilor, a ceea 
ce mai avem de încasat 
pentru a stabili dacă ne 
încadrăm în cheltuieli. Am 
avut în acest an în atenție 
întreținerea și reparația 
drumurilor comunale - a DC 
160 de care noi ne ocupăm, a 
celui din satul Tătărăști, uliței 
din Burjuc, asfaltarea unei 
porțiuni din DN 7, reparații la 
școlile și căminele culturale, 
modernizarea sediului 
primăriei. O lucrare mai 
amplă, făcută cu sprijinul 
Secției de Drumuri Județene, 
este amenajarea unei punți 
pietonale peste râul Mureș 
între Burjuc și Tisa. Această 
lucrare va continua și anul 
viitor. Tot în ’99 vom continua 
aplicarea Legii 18, modificată 
și completată cu Legea 169, 
ne vom ocupa de asigurarea 
unui spațiu pentru o centrală 
“Alcatel", telefonie ce se va 
introduce pe Valea Mureșului, 
să realizăm măcar un studiu 
de fezabilitate pentru 
introducerea gazului metan, 
având o promisiune în acest 
sens; vom continua de ase
menea realizarea planurilor

Prahova, din Fulga. M-am 
stabilit aici în anul 1986, 
când am fost repartizată ca 
inginer zootehnist, în urma 
absolvirii Institutului
Agronomic “Nicolae 
Bălcescu” din București. M- 
am căsătorit apoi cu Dănuț 
Mariș din Burjuc. Soțul meu 
lucrează în prezent la 
“Contransimex” Deva, avem 
o gospodărie în sat pe care 
o întreținem singuri. 
Continuu să studiez, fiind în 
anul I la Facultatea de 
Drept din Lugoj. Nu avem 
copii, dar avem șase nepoți 
pe care-i iubim și pentru 
care am pregătit cadouri de 
Crăciun, ca de altfel pentru 
toții copiii, până în clasa a 
Vlll-a inclusiv, din comună.

- Vă încearcă dorul de 
locurile de baștină, țineți 
legătura cu părinții?

- Da. întotdeauna înain
tea sărbătorilor mergem 
acasă la Fulga, dar fac în 
așa fel încât în seara de 
Crăciun să revenim la 
Burjuc unde obiceiurile 
locului sunt neasemuit de 
frumoase.

- Un gând pentru 
locuitorii comunei, pentru 
cei cu care colaborați?

- Le doresc la mulți ani 
cu sănătate și-i îndemn să 
fie mai uniți în realizarea 
obiectivelor comunei, să fie 
mai receptivi la chemările 
primăriei.

Estera SÎNA
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Al CONECTARE GRATUITA
Șl ABONAMENT GRATUIT PE TREI LUNI.
IN PLUS, TELEFONUL ERICSSON GA628**  
ARE ACUM UN PREȚ EXTREM DE ATRĂGĂTOR 
. 149$***  - $1 PRIMEȘTI LA EL PATRU FETE 
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ifOjtCASA AUTO TIMIȘOARA (î)
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.

DevaPetroșani
>

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

CONNEX
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Moțiunea de centura

9

a fost respinsă
Bravii noștri parlamentari 

s-au dat din nou în petic. 
Discutarea moțiunii de cen
zură înaintate de către opo
ziție a fost un bun prilej pen
tru cele două tabere de a-și 
arunca în față toate proble
mele cu care se confruntă 
țara. Acuzele reciproce au 
făcut ca situația să capete 
accente hilare, camerele re
unite ale Parlamentului se
mănând mai degrabă cu o 
Adunare de circari. Moțiunea 
s-a dorit un veritabil rechi
zitoriu la adresa politicii Exe
cutivului, principalele critici 
care i s-au adus având cono- 
tații socio-economice. însă, 
credibilitatea inițiatorilor a 
fost serios zdruncinată încă

de la începutul ședinței când 
Adrian Năstase (PDSR) și 
loan Gavra (PUNR) au cerut 
cu insistență prezența Tele
viziunii Române. Se dove
dea astfel că adevărata 
miză era apariția “la televi
zor", probabil cu scopdl câști
gării câtorva procente în 
sondajele de opinie.

După mai multe ore de 
dezbateri, camerele reunite 
ale Parlamentului au trecut 
la votarea moțiunii, ea fiind 
respinsă cu 286 de voturi 
împotrivă și 168 pentru. A 
fost un vot de încredere pen
tru guvernul Radu Vasile, 
ceea ce îi permite să conti
nue politica reformistă înce
pută de curând. (A.N.)

“PUTEREA NIJ FACE 
ALTCEVA DECÂT SĂ

DEMOLEZE ECONOMIA 
TĂRII”

Tema principală a conferinței 
de presă desfășurată la Deva 
de către partidele din opoziție 
care s-au grupat în Alianța For
țelor din opoziție - PDSR, PUNR, 
PSM, Partidul Național Român, 
Partidul Național al Automobi- 
liștilor, Forumul Democrat Român 
- a vizat situația dramatică în 
care a ajuns România - șomajul 
fără precedent, starea de mi
zerie a milioane de oameni, în
chiderea a zeci de unități eco
nomice fără a oferi o alternativă 
oamenilor disponibilizați piin in
termediul ordonanțelor.

Liderii Alianței Forțelor de 
Stânga și Centru Stânga pre- 
zenți la întâlnirea cu ziariștii de 
la Deva și-au exprimat îngrijo
rarea față de situația social - 
economică a țări, față de de
zastrul din județul Hunedoara. 
Puterea nu face altceva decât 
să demoleze economia țării și 
mai ales a județului. Promisiunile 

apania electorală au ră- 
s simole vorbe iar “progra- 

. ,>ui de guvernare este un eșec 
total, dovada cea mai elocventă

reprezentând-o marile tensiuni și 
probleme sociale pe care le înre
gistrează România.

în cadrul discuțiilor s-au mai 
adus critici dure la adresa po
liticii de cadre promovată pe 
bază de algoritm politic, ce a 
adus în funcții de conducere 
oameni paraleli cu responsa
bilitățile pe care le-au primit. într- 
o asemenea situație, s-a mai 
precizat de către liderii partidelor 
din opoziție, este necesară pro
movarea unui program anticriză, 
cu măsuri concrete pentru fie
care sector de activitate care să 
permită într-un timp scurt sto
parea declinului economic și 
relansarea întregii vieți econo- 
mico-sociale, altfel pericolul care 
plutește deasupra României este 
fără precedent. în acest sens s- 
a acreditat ideea potrivit căreia 
înfometarea populației ar putea 
duce la situații similare cu cele 
din fosta Iugoslavie când a fost 
necesară intervenția forțelor 
străine.

Corne! POENAR

o.

• 20 dec. 1968 - s-a
stins din viață scriitorul nord- 
american John___ Ernșț
Steinbeck, laureat în 1962 al 
Premiului Nobel pentru Lite
ratură (n. 1902). Realismul 
operei sale răzbate din cu
noscutele lucrări "Oameni și 
șoareci", "Fructele mâniei", 
"La răsărit de Eden" și mai 
ales din "Iarna nemulțumirii 
noastre", roman de fină 
analiză psihologică.

• 21 dec. 1968 - a 
fost transmisă pentru prima 
dată o emisiune de televi
ziune direct din Cosmos. As- 
tronauții navetei Apollo 8 au 
înconjurat Luna în acea dată 
șl timp de 13 minute, de la o 
distanță de 220.000 km, s- 
au aflat în dialog cu repor
terul televiziunii americane.

• 22 dec. 1858 - s-a 
născut compozitorul italian 
Giacomo Puccini, autor a
numeroase opere prezente Marița", "Baiadera” ș.a.

în repertoriul marilor teatre 
lirice din lume: "Manon 
Lescaut”, "Boema", "Tosca”, 
"Doamna Butterfly”,
"Turandot" (montată postum, 
în 1926). (m. 1924)

• 23 dec. 1823 - s-a
născut Alexandru
Flechtenmacher. muzician 
român, compozitor al ope
retelor "Baba Hârca", 
"Urâta satului” șl "Coana 
Chirița”, al unor cântece cu 
caracter mobilizator ("Ho
ra’Unirii”) șl a numeroase 
vodeviluri. A contribuit la 
înființarea Conservatorului 
din București, (m. 1898)

• 24 dec. 1928 - a mu-

operetei românești”, (n. 1886) 
A debutat la 16 ani, cântând 
pe scenele din Paris, Lyon, 
Marsilia, în numeroase ope
rete - "Povestirile lui 
Hoffman”, "Sylvia", "Contesa

''

"Căluserul transilvan”
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Consiliul local al elevilor 
Deva a organizat luni după- 
amiază spectacolul de caritate 
“Liceeanul Moș Crăciun" la

I
participanților să-i poată sprijini ■Casa de cultură Deva. Pe lângă ,____

“distracție maximă" spectacolul pe semenii noștri defavorizați ai I 
a urmărit în special un scop ca
ritabil, ca prin generozitatea

sorții să se bucure de sfintele | 
sărbători de iarnă. (V.R.) v

Miercuri,
23 decembrie 1998

□BERBEC (2 l.III - 20.1 V)
Relațiile cu persoanele de 

sex opus vă sunt favorabile, 
încercați o relație clandestină, 
însă riscurile sunt mari șl veți 
bate în retragere. Se va 
demonstra curând că ați 
procedat bine.

□TAUR(21.IV-21.V)
Aveți de luat bani de la 

serviciu. N-ar fi exclus să vă dea 
șeful o primă; ar fi un motiv 
pentru a vă înnoi garderoba. 
Acasă veți face bucurii fiecăruia 
cu atențiile pe care le veți oferi.

□GEMENI (22. V - 21 .VI)
încercați să vă impuneți 

punctele de vedere în familie dar 
nu reușiți. Dacă o luați cu duhul 
blândeții, aveți șanse mai mari. 
Perseverența vă este 
avantajoasă îri orice domeniu.

CRAC (22.VI-22.VII)
O relație sentimentală se 

poate transforma în una de 
afaceri. Veți constata că 
persoana în cauză este pusă pe 
fapte foarte mari, :ar combinația 
dintre ideile dv și rigurozitatea 
acesteia vă poate duce departe.

□LEU (23.VII - 22.VIII)
Escapadă sentimentală, trăiri 

din plin. Veți îmbina plăcutul cu 
utilul. O persoană mai în vârstă 
vă atrage atenția asupra greșelii 
pe care sunteți gata să o faceți.

□FECIOARĂ (23.VIII - 21.IX
Izbucnire neașteptată într- 

un cadru mai larg sau probleme 
de sănătate ar necesita o 
internare urgentă. N-ar fi 
excluse nici mici accidente.

□BALANȚĂ (22.IX - 22.X)
Relațiile cu prietenii sunt 

deosebit de bune. Energie maxi
mă. încercați să vă organizați 
mai bine munca și veți avea o 
realizare socio-profesională.

□SCORPION (23.X-21.XI)
Veți primi o Invitație la o pe

trecere, ceea ce vă va bucura 
nespus. Cu umorul dv nativ veți 
crea o atmosferă excelentă. 
Evitați să fumați prea mult.

□SĂGETĂTOR 
(22.XI-20.XII)

Din punct de vedere 
sentimental, sunteți mulțumit. 
Fără un motiv anume, vă apasă 
un sentiment de însingurare. 
Discutați cu cei ca vă sunt 
apropiați.

□CAPRICORN (21.XII - 19.1)
Din nou în prim plan 

probleme bănești, Veți face o 
mare cheltuială. Nu vă 
impacientați, căci suma 
necesară va apărea ca din 
senin. Comunicare armonioasă 
cu partenerul de viață.

□VĂRSĂTOR (2G.I-i8.II)
Nu este exclus să fiți victima 

unor mașinațlunl puse la cale de 
dușmanii dv ascunși. S-ar putea 
să pierdeți bani care nici măcar 
nu sunt ai dv, ceea ce vă va 
aduce în conflict cu o autoritate.

□ PEȘTI (19.11-20.1)
Micile dv nemulțumiri sunt 

exagerate. Ce a fost mal greu a 
trecut. Ați putea pune la punct 
un plan pentru a aduce lucrurile 
pe un făgaș mai bun.

HeseseeB
\__________________y
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SC 
"CASfAC1

SA DEVA
Cu prilejul sărbătorilor 

Crăciunului și al Anului Nou, 
conducerea SC “CASIAL” SA 
Deva le mulțumește și îl felicită pe 
salariații unității, pe colaboratorii 
și clienții săi, le urează sănătate, 
prosperitate și bucurii în 1999. 
Sărbători fericite, la mulți ani!

Director generai, 
Vas iie DE AC

Sindi'eatad independent

Macon SA Deira

Cu prilejul Sfintelor sărbători ale 
Crăciunului -șl al Anului Nou, 
conducerea Sindicatului Indepen
dent Macon Deva urează membrilor 
săi, familiilor acestora, colabo
ratorilor săi și nu în ultimul rând 
conducerii SC Macon SA multă 
sănătate, fericire șl prosperitate.

Un sincer și călduros

Za nuntiți Mi/

Alexandru Cordoș,
lider sindicat Macon SA Deva

Regia Autonoma de ( 
interes tocati Hunedoara

Cu ocazia sfintelor sărbători de 
iarnă, a Crăciunului și Anului Nou 1999, 
conducerea managerială a RAIL Hune
doara transmite și pe această cale lo
cuitorilor municipiului Hunedoara, sala- 
riaților și familiilor acestora asociațiilor 
de locatari și proprietari, tuturor 
beneficiarilor serviciilor regiei, precum 
și colaboratorilor săi cele mai alese 
gânduri, multă sănătate și împliniri, 
alături de un călduros

La muiți ani!
ing. Christian Lavi niu, 

manager generai 
Ec. Aurei Virgii Noghiță, 

manager economic
ing. Sigismund Ungureanu,

*r

Crăciun fericit și La
muiți an: 19991

Smoicatut

Hunedoara

și colaboratorilor multă să
nătate, împlinirea tuturor
dorințelor, un an mai bun

La ceas de creștineasca sar- 
\ bătoare dorim tuturor sindi- 
\ caliștilor noștri, consumatorilor

i speranțe renăscute.

Energeticieniior din
Rețelele Electrice a

ai județului

Z
I
I

I
I

Pbrtidati Soeiati 
Democrat 

Român

Fitiiatia Hunedoara
Urează cu ocazia sărbătorilor de 

| iarnă, ale Crăciunului și Anului Nou 
| 1999, membrilor PSDR și simpa- 
■ tizanților săi, precum și tuturor 
* locuitorilor județului Hunedoara 
! sănătate, fericire, împlinirea do- 
I rințelor și numai bucurii.

Fie ca aceste sărbători să vă 
| aducă liniște și pace!
| La mulți ani!

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Către edectoratat

fainedorean
Momente de profundă semni

ficație în viața noastră, sfintele 
sărbători de iarnă, ale Crăciunului și 
Anului Nou, îmi oferă plăcutul prilej 
de a adresa locuitorilor județului 
Hunedoara, familiilor acestora, cola
boratorilor, membrilor PSDR și sim- 
patizanților săi, cele mai alese gân
duri, împlinirea tuturor năzuințelor 
alături de un sincer La mulți ani!

ORAȘTfE
în prag de sărbă

toare și de An Nou,

ROM ARM SA

I 
I
S

Marius Surgent,
președintele Filialei Hunedoara a PSDR

I

Dumitru ifrim, 
deputat PSDR de 

Hunedoara în 
Parlamentul 

României

Consiliul de Conducere al SC 
Romarm SA, Sucursala Orăștie, 
urează tuturor salariaților socie
tății să se bucure de sărbători cât

I

mai frumoase, de fericire și multă 
sănătate. Fie ca Noul An să le 
aducă numai împliniri, succese și 
prosperitate. Totodată, clienților și 
colaboratorilor noștri le adresăm 
cele mai alese gânduri, le mulțu
mim pentru încrederea acordată și 
le urăm un sincer “La mulți ani!”

ing. loan Matei,
director genera!

a? X

Partidat Democrației/
Sociate din România

Organizația Județeană Hunedoara
Organizația Hunedoara a Partidului 

Democrației Sociale din România urează 
cetățenilor județului, cu prilejul sărbătorilor 
de Crăciun și al Anului Nou 1999, multă 
sănătate și bucurii alături de cei dragi și 
apropiați, puterea de a depăși toate mo
mentele neplăcute și greutățile vieții și 
speranța într-un viitor mai bogat în rea
lizări, în care idealurile personale se pot 
realiza în contextul general de dezvoltare, 
în care personalitatea umană devine sco
pul și nu mijlocul acțiunii sociale.

La mulți ani!
Dr. Mihaii Nicoiae 

Rudeanu, 
președintele Consiliului • 

județean Hunedoara ai PDSR

Corpat 
tfardienitior 

Pabtiici
Cu prilejul sărbătorilor Crăciu- 

, nului și Anului Nou 1999 adresăm 
i gardienilor publici din județul 
i Hunedoara, personalului de 
i specialitate precum și colaboratorilor 
■ și beneficiarilor noștri cele mai calde 
1 urări de sănătate, viață îndelungată și 
J bucurii alături de cei dragi, 
i La mulți ani!

I Conducerea Corpului 
i Gardienilor Publici

Partiduti Socialist at 
Muncii

Organizația județeană a Parti
dului Socialist al Muncii adresează 
cu prilejul Sfintelor Sărbători de 
Crăciun și al Anului Nou 1999 tuturor 
membrilor și simpatizanților 
partidului, cetățenilor județului 
Hunedoara, un călduros

La mulți ani! și Sărbători 

<
>

>
i
/
/ fericite!
/ Dorim ca Noul An să ne aducă 

liniște și pace în sufletele noastre.

/
1

Președinte,
Gheorghe Popescu

V

I

SC Agro Company SRL
Deva Sintuhalm 7^7

Ci. cli Oâcm*  I

Wilhelm Gergely, administrata

S/f
Cu ocazia Sfintelor Sărbători 

ale Crăciunului și Anului Nou, 
Direcția de Telecomunicații 
Hunedoara urează 
clienților, angaja- 
ților și colaborato
rilor săi “Crăciun 
fericit!” și “La multi

■ Vă Invităm, stimate die 
vlceprimar Dumitru Orbo- 
naș, să faceți un scurt bi
lanț al Investițiilor realizate 
la nivelul comunei lila în 
anul 1998.

- în funcție de bugetul 
alocat primăriei, am căutat 
să dăm prioritate probleme
lor pe care le-am considerat 
stringente, Am căutat să re
zolvăm problema Ilumina
tului public în satele Valea 
Lungă șl Sîrbl, lucrări fina
lizate, al căror cost a fost de 
13 milioane de lei.

Cu sprijinul Direcției Ju
dețene de Drumuri șl Po
duri, am început amenaja

hm dat prioritate urgentelor"
rea drumului Săcămaș - 
Dumbrăvlța, drum care era 
impracticabil datorită condi
țiilor de pantă șl alunecărilor 
de teren care au avut loc 
acolo. Sperăm ca în câteva 
zile lucrarea să fie încheiată. 
O altă lucrare pe care am 
avut-o în atenție a fost Intro
ducerea apei potabile și ame
najarea unui grup social la 
piața agroalimentară din loca
litate, urmând să fie montate 
la grupul social ușile șl gea

murile. în ultima perioadă s-a 
transportat piatră pe străzile 
Horla, Gării șl Ștefan cel Mare 
din lila, pe drumul de Intrare: 
în satul Sîrbl șl în Bacea, în 
cea mal mare parte fiind îm
prăștiată cu sprijinul sătenilor.

Am reușit totodată ca, în 
cursul acestui an, să mutăm 
târgul de animale din albia 
Mureșului, unde se ținea până 
acum, la fostul complex de la 
Bacea. Este amenajat parțial, 
fiind compartimentat pe sec

toare - bovine, ovine, porcine-, 
urmând ca în 1999, în funcție 
de bugetul pe care-l vom 
avea, să-l finalizăm, să-i dăm 
un aspect civilizat, să creăm 
condiții iglenico-sanltare co
respunzătoare.

- Ce v-ațl mai propus pen
tru anul 1999?

- Dorim să introducem ali
mentarea cu apă potabilă în 
satele Brîznic și Săcămaș. 
Avem documentația aprobată 
pentru asfaltarea străzii Ștefan 

cel Mare din Ilia, foarte circu
lată de către elevi mal cu sea
mă, arteră în prezent degra
dată. Ne-am mai gândit la 
modernizarea străzilor Cu- 
ieșului și Gării, a drumurilor 
din satele Bacea șl Sîrbi, 
bineînțeles în funcție de banii 
ce-i vom avea.

- Un gând pentru săteni, 
pentru colaboratorii dv.

- Aduc mulțumiri și cuvinte 
de laudă presei cu care am 
colaborat bine. Mulțumesc de 

asemenea cetățenilor acestei 
comune pentru sorijinul acor
dat primăriei la executarea 
lucrărilor gospodărești și de 
înfrumusețare a așezărilor 
pontru că am primit acest 
sprijin din partea locuitorilor 
fiecărui sat. în mod excep
țional mulțumim sătenilor din 
Dumbrăvița, oameni vârstnici 
care la solicitarea r.oastră 
pentru amenajarea drumului 
sătesc au răspuns cu cea mai 
mare promptituoirie. Tuturor - 
un An Nou mult mal fericit, cu 
sănătate.

Discuție consemnată de 
Estera SiNA
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» SC Pety Nuța Comex 
SRL Cristur urează vecinilor, 
prietenilor și tineretului din 
Cf'istur sărbători fericite și 
“L« mulți ani” ! Fie ca anul 
care vine să vă aducă 
numai bucurii și împliniri I 
(5960)

• Liderul de sindicat Ră
sădea Aurel, de la S.C. 
Piese turnate SA Călan, 
dorește tuturor membrilor 
de sindicat din societate 
"Sărbători fericite" și 
tradiționalul “La multi ani!” 
(5782)
—•v —- * *

• Biserica Penticostală
Bethleem Orăștie vă invită la 
programe de evanghelizare în 
perioada 25 XII 1998-03 I 
1999, la ora 18. Sunt invitați 
evangheliști din țară și străi- 
nătate. (4934)_____________

• Cu autorizația nr. 16365/ 
02 12 1998 a luat ființă A.F. 
Todor Pheonix cu sediul în 
Orăștie, cu activitate de 
comerț. (4935)

VÂNZĂRI 
^£UMpĂRARI

•*Vând  Mazda 626, neîn- 
metfriculată, an fabricație 
1983, tel. 215355 (3999)

• Cedez contract Cielo în 
garanție. Tel. 220599, 092/ 
2«258 (5396)

• Vând Mitsubishi Pajero, 
avariat față, cu acte, an 
fabricație 1986. Relații sat 
Fireș, comuna Băila, nr. 107. 
(4441)

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (115.000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(OP.191)

*Cumpăr telefoane GSM 
dfefecte, sparte, blocate sau 
codate. Tel. 094/859958, 
092/763524 (5398) 

haină scurtă astrahan, lungă 
nutrie. Tel. 215266 (4435)

• Vând televizoare color, 
modele noi, diagonala 51 cm. 
Tel. 224686 (4447)

• Vând combină frigorifică 
“Zanussi”, mașină spălat 
Automatică, italiană, cuvă 
inox, ambele în garanție-, 
videorecorder Fisher. Tel. 
627427. (4457)

• S.C. “Solaris” SA 
Sîntandrei organizează licitație 
publică în data de 08 01 1999 
pentru vânzarea unei sere reci 
de sticlă. în cazul neadju- 
decării, licitația se va repeta în 
fiecare zi de vineri până la 
vânzarea totală. Relații la sediul 
societății, tel. 620955 (4455)

oferte: de
SERVICII

• Confecționez jaluzele 
exterioare din plastic. Tel. 
094637096(5370)

PIERDERI

• Pierdut carte de identitate 
a vehiculului seria C, nr. 
366594.0 declar nulă. (4449)

DIVERSE

• “Ferdor Impex" SRL Deva, 
cartier Gojdu, Aleea Muncii, bl. 
E21/88 a depus documentația 
pentru obținerea autorizației de 
mediu pentru obiectivul Depozit 
en gros, situat în Deva, str. 
Depozitelor, nr. 1. Sesizări și 
reclamații se depun în termen 
de 10 zile la sediul Agenției de 
Protecția Mediului Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25. (4448)

• Suntem consternați de 
trecerea în neființă a celui 
care a fost

MOISIUC GHITĂ

și suntem alături de soția sa 
Victoria. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Geta Henț 
și Marinei Boabă. (3306)

• Soția aduce mulțumiri 
rudelor, cumnațilorși cumna
telor din partea soțului cât și 
a surorilor și cumnaților din 
partea soției, care i-au fost 
un real sprijin material și 
moral în cele mai critice 
momente cât și vecinilor. De 
asemenea, mulțumește ini
mosului colectiv al Teatrului 
de Estradă Deva pentru 
sprijinul acordat, colectivului 
Casei de cultură precum și 
tuturor celor care au parti
cipat efectiv sau cu gândul 
la funeraliile dragului soț

ILIE ȘUFANĂ

Dumnezeu să vă ocro
tească pe toți.

Multi chemați, puțini veniți
Deși luna decembrie este cu

noscută și ca lună a cadourilor, 
pentru F.P.S. Hunedoara, finele de 
an n-a adus prea multe "daruri” în 
ale privatizării. Majoritatea licitațiilor 
organizate nu au avut ca rezultat 
adjudecarea pachetului de acțiuni 
puse la vânzare. Este și cazul 
acțiunilor de la firmele “Agrocom” 
Petroșani, IMINI Brad, "Hațeg 
Trans” Hațeg și “Agromec" Dâncu

• Soțul Marin și fiica Doina 
anunță cu durere încetarea 
din viață a celei care a fost o 
bună soție și mamă

DOINA STOICA PREDA
în vârstă de 66 ani. înmor
mântarea are loc azi, 
23.12.1998, ora 13, la cimitirul 
ortodox din str. Călugăreni, 
Deva. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! (3307)

• Familia îndurerată 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost un bun soț, 
tată și bunic

BAȘTURESCU GHEORGHE 
(GIGI)

Corpul neînsuflețit este 
depus la Capela Gh. Apostol, 
Hunedoara. înmormântarea 
azi, 23 12 1998, ora 12. 
(3780)___________

• Familia Blăjan este alături 
de familiile îndoliate ale celei 
care a fost o bună soră și 
mătușă

ELENA DUMITRAȘ
Sincere condoleanțe . 

(4459)
• Cu adâncă durere anun

țăm încetarea din viață a bunei 
noastre mame

ELENA DUMITRAȘ
în vârstă de 67 ani. Ceremo
nia de înmormântare va avea 
loc azi, 23.XII, ora 13, de la 
domiciliu. Nu te vom uita 
niciodată mamă dragă. Fa
milia Popescu, fam. Gulea și 
fam. Pavel. (4458)

ABONAMENTU LA "CUVÂNTUL LIBER"

Mare. Fie că au fost ofertanți ne- 
serioși, fie că prețul oferit nu a 
putut onora prețul cerut pe acțiuni, 
cert este că mare parte din fir
mele scoase la privatizare în 
această lună de FPS Hunedoara 
au rămas în “custodia" statului. 
Privatizarea se dovedește încă o 
dată o citadelă a cărei cucerire nu 
se poate face într-o singură șarjă. 
(AS)

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mal apropiat de 
dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea mal 
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 11.600 DE LEI PE 
LUNĂ!

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

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

FOARȚe 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.

Si——— — ",_____ —

f” Consiliul de Administrație al
SC Metalotex SA Deva

Convoacă în data de 11.01.99, ora 12, la sediul 
societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acțio
narilor cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea statutului societății prin alegerea 
noului Consiliu de Administrație;

2. Repartizarea acțiunilor provenite prin majo
rarea capitalului social în urma dobândirii titlului de 
proprietate; ,

3. Stabilirea prețului de vânzare a terenului din 
Deva, str. floria, nr.68;

i 4, Diverse._________________________________________

SC METALOTEX SA DEVA j
Organizează LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE în 

data de 08.01.1999, ora 12, la sediul societății din Deva, 
str. 22 Decembrie, bl.4, parter, pentru închirierea 
următoarelor spații:

E> Hală de producție 329 mp. Deva, str. 
C.A. Rosetti, prețul de pornire echivalentul în 
lei a 2 USD/mp/lună.

E> Depozit Deva, 4352,61 mp din care 683 
mp suprafață construită, Deva, str. Ady Endre, 
nr.25, prețul de pornire echivalentul în lei a 750 
USD/lună.

E> Moara Căstău, 166 mp, localitatea 
Căstău, Jud. Hunedoara, prețul de pornire 
echivalentul în lei a 1 USD/mp/lună.

Prețurile de pornire nu includ TVA.
în caz de neadjudecare la prima ședință, licitația se 

va relua în flecare zi de vineri a săptămânilor 
următoare până la adjudecare.

Informații suplimentare la sediul societății sau la L telefoane 626009, 211854.
- ------------------------------------------------------ ■ ■ ------------------------ ■»

________ Angajează________  
Agent de vânzare

Condiții: stagiul militar satisfăcut, vârsta 
maximum 25 de ani, permis auto, studii 
superioare absolvite, preferabil experiență în 
domeniu.

C.V. se va depune la sediul PEPSI-COLA 
Deva, str. Depozitelor, nr. 11, până la data de 
30.12.1998. Informații la telefon 224880.

Banca Internaționala a
1

Religiilor S.A. 
Sucursala DEVA

pune la dispoziția persoanelor fizice 
în zilele de 21, 22 și 23 decembrie 1998 

C8ITIHCATE PENTRU CONTUL UE DEPOZIT
Cu o dobândă fixă de

60% pe an
pe termen de 75 zile.

Conturile de depozit vor avea scadența în zilele de 5,6 
și f martie 1999, Valoarea minimă fiind de 100.000 
toi, iar depunerile multipli de 100.000 lei.

n.i.x.

, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

® Banca Agricolă
SA

Sucursala Coordonatoare Hunedoara- 
Deva

vinde la licitație publică imo
bilul, apartament cu 3 camere, 
proprietatea lui 6utaș Mircea și 
Butaș Florica, situat în Deva, B-dul 
Decebal, bloc K, sc. C, ap. 66.

Licitația va avea loc în data de 28.12.1998, 
ora 10, la biroul executorilor judecătorești de pe 
lângă Judecătoria Deva.

Informații la telefon 054/213011, 213949 
I Banca Agricolă Deva.

S.C. HABER
INTERNATIONAL 

S.A.
Organizează concurs pentru ocuparea 

postului de
ELECTROMECANIC AMC 

Cei interesați vor depune cereri la 
compartimentul OPIR până în data de 

28.12.1998.
Relații suplimentare la telefon 770130, 

interior 215.
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Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

PREMIUL
PREMIUL
PREMIUL

Condiții

DEALER AUTORIZAT CON NEX GSM DEALER AUTORIZAT CON NEX GSM DEALER AUTORIZAT

ÎNDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMÎUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

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

16.11.-31.12.1998, 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. Dacia, nr.37 
bl.47,parter 
tel:054/740647

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

Magazin QUASAR 
ORĂȘTIE 
Bd.Erollor, 
bl.E, parter 
tel: 054/247540

^CONNEX
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CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
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: sâ BRAC POST s.n.
■

Sucursala Județeană Hunedoara
Deva - Bd. Decebal, bl. P.

Telefoane: 054-219591; 211904, fax 054-226353, telex 72293 bpshd
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UN CADOU
PROMOTIONAL

X Banc Post vâ pune la dispoziție următoarele instrumente pentru 
£

I
I

i,r ....

** m. 4 4---.. • S
capitalizarea dobânzii la scadență \ 

2ani
61 (61,00) X

v

sporirea economiilor Dumneavoastră:
Depozite în cont, la termen, cu <
30 zile 90 zile
52 (66,57) 54 (65,96)

180 z>le
55 (62.56)

270 zile
56 (61,88)

1 an
60 (60,00)

Certificate de depozit pe termene opționale
15 zile 30 zile 60 zile 90 zile
30% 58% 60% 52%

Sătâcitaic peticite., ecu- <m pta-â-frest, dă-Hâtate. Ift-ulțc rfttd y
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saptamanalul economic si 
financiar “Capital” drept 

V Cea mai buna banca 
a anului, 

fîindu-i decernat premiul 
“Oskar-Capital” 

. 1998.
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UDO * atVA * PIZZA*
CIHB

Organizează pentru grup de 20-30 persoane 
petrecerea "REVELIONULUI”, într-o ambianță 
deosebită. Informații la tel.: 227536, 226388.

OMNIASIG
PENTRU ASIGURAREA 
OBLIGATORIE AUTO, 

TRECEȚI PE OMNIASIG!
Acum puteți încheia asigurarea obligatorie auto prin Omniasig. 
Salvați TIMP, NERVI, ENERGIE și BANI.
Nu trebuie decât să sunați la sucursala Omniasig din județul 
Hunedoara și agenții noștri vin la dumneavoastră acasă, 
în cel mai scurt timp posibil.

©OMNIASIG
ASIGURAREA TUTUROR

Deva
Str. 1 Decembrie, nr. 14
Tel: 23.13.55

Cumperi o mașină de spălat Whirlpool de la unul dintre 
partenerii autorizați și primești cadou, până în data de 21 
ianuarie 1999, o pungă cu detergent de 3,6 kg.

îți faci un cadou și primești un cadou!

Parteneri autorizați: • ALTEX - Bd. Dacia nr. 6 bis /Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT - Str. 
Avram Iancu Bl. H1, parter, Deva • DOMUS- Str. Mihai Vitcazu nr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8.5, 
Petroșani / Str. Mihai Vitcazu nr. 44, Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11A / Str. N. Bălccscu nr. 11 • MAG. 
MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, Deva • MAG. ZASS - Str. Avram Iancu nr. 9, Hunedoara • SILOG 
ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter, Deva • SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva • TR ANSERN A - Str. 1 
Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția 
privatizare 3, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin H.G. 
361/1998, 74,01 % din acțiunile Societății Comerciale "COMBOR” - SA Orăștle, cu sediul în 
Orăștie, str. Luncii , nr. 3, județ Hunedoara, cod fiscal R2146879, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/39/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializarea în nutrețuri 

combinate pentru creșterea păsărilor;
- Contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
- Comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile 

zootehnice, precum și desfacerea prin magazinele proprii către crescătorii particulari.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O. R.C.): 8.067.616.000 mii lei.
Cifra de afaceri conform bilanțului din anul 1997: 10.824.410 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat : 92.494 mii lei.
Structura acțlonariatulul la data de 06/08/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 225.893. 70
SIF 89.388 27,70
FFM 7.424 2,30
TOTAL 322.705 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 5.647.325.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS 
București, între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului limită de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei va fi achitat la casieria 
vânzătorului din str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 - București, camera 16 sau în contul numărul 
251100980900224 deschis la BRD - SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Garanția de participare în valoare de 169.419.750 lei se achită la BRD - SMB în contul 

251100980900313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.Q8 de devize convertibile în USD deschis la 
BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 55/1998, art. 
27, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, 
închise în plicuri sigilate, la Direcția Oferte Marketing, Relații cu Investitorii din str. Stavropoleos, nr. 6, 
sect. 3, București, până la data limită de 25 ianuarie 1999, ora 12,00.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (25.01.1999), ora 14,00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 

convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, la data semnării protocolului 
de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la DP3 - doamna Georgeta Niculae - 
telefon 3101693, fax 3101694. Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site- 
ul cu adresa www.sof.ro.
\;-------------------------------------------------------

http://www.sof.ro
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DE CE ÎNTÂRZIE PLATA 
ÎNGRIJITORILOR HANDICAPAȚILOR

Aceasta a fost tema 
conferinței de presă 
convocată vineri de dna dr. 
Smaranda Zăinescu, șefa 
Inspectoratului teritorial de 
stat pentru handicapați 
Hunedoara - Deva. îngrijitorii 
persoanelor handicapate 
sunt plătiți din fondul de unu 
la sută din salarii plătit de 
agenții economici. Acesta se 
centralizează la București, 
apoi se distribuie pe județe. 
De la inspectorat pleacă la 
beneficiari prin poștă care are 
circuitul ei cunoscut - prin 
Timișoara și diverse oficii - 
ceea ce presupune zile în 
plus. Iar dacă oficiile locale 
nu dispun de suficienți bani 
din încasări apar alte 
întârzieri. Se mai adaugă și 
faptul că firme ca 
“Siderurgica” n-au dat nici un 
leu în acest an pentru fondul 
de risc și accidente, iar altele 
ca fosta Regie a Cuprului, 
uzina din Călan sau SC 
“Decebal” SA au restanțe 
mari. în urma presiunilor din 
ultima vreme s-a decis ca

Zilele Andrei Șaguna
împlinirea unui an de 

când Școala Generală Nr. 4 
Deva și-a luat numele lui 
Andrei Șaguna și a 190 de 
ani, pe 20 decembrie, de 
când acesta s-a născut, au 
fost marcate prin câteva 
acțiuni literare, științifice și 
de divertisment. Manifes
tările, reunite sub genericul 
“Zilele Andrei Șaguna”, au 
debutat miercuri, 16 
decembrie, și au cuprins 
întâlniri cu scriitorii Paulina 
Popa, Gligor Hașa și 
Dumitru Susan, concursul 
tematic “80 de ani de la 
Marea Unire”, medalionul 
“Andrei Șaguna” (comu

MIERCURI
23 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 Bar
bara (s/r) 15.00 Tradiții: Temeiuri 
de legende... 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 
Medicina pentru toți (d.a) 18.10 
Nick Freno - profesorul perfect 
(s, ep. 2) 18.35 Stăpânul lumii 
(d.a, ultimul ep.) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 368) 19.50 
Săptămâna Nașterii Domnului 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Memorialul 
durerii (do)

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia 10.00 

Opinia publică (r) 11.00 Pelerinaje 
(rj 11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.00 Japonia și criza 
economică 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Delfi și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 78) 
16.45 Sânta Barbara (s) 18.00 
Care pe care? (cs) 20.10 Natacha 
(s) 21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 O fată de viață (co. SUA 
1995) 23.35 Meridianele dansului

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 111)
11.30 Cel mai frumos cadou 
(dramă Anglia 1992) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 139) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 

îngrijitorii să fie plătiți direct 
din încasări.

Referitor la nemulțumirea 
părinților din Valea Jiului care 
au copii bolnavi de SIDA, dna 
doctor are niște nelămuriri: 
aceștia s-au revoltat venind la 
Prefectură apoi plecând la 
București deși ii se 

comunicase înainte de a 
părăsi Valea că banii tocmai 
plecaseră spre ei; în 
evidențele inspectoratului 
figurează 42 de copii bolnavi 
de SIDA, iar părinți. - 
protestatari au fost în jur de 
70; deși au motivat că 
protestează pentru bani au 
cheltuit cu drumul în 
capitalele județului și țării, iar 
președintele Asociației “Raza 
Soarelui", dl Nelu Amarandei, 
dispune de celular (din 
păcate n-a participat la 

nicările elevilor au prezentat 
întreaga activitate a 
“patronului” școlii lor). 
Grupuri de colindători au 
fost prezente la toate 
acțiunile.

Vineri “Zilele Andrei 
Șaguna” s-au încheiat cu un 
"carnaval al iernii” orga
nizat separat pentru 
ciclurile primar și gimnazial, 
în carnaval au fost incluse 9 
concursuri (“cel mai bun 
colindător”, “cea mai 
frumoasă mască", de 
matematică distractivă, 
semne de circulație, jocuri 
de îndemânare, desen ș.a.). 
Elevii care în urma

142) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 26) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21.00 Moș 
Crăciun cu mușchi (f.a. SUA 1996) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de 
presa 23.35 Prezentul simplu

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV ; 

al tău! 10.10 Tânăr și neliniștit ; 
(s/r) 11.00 Frații Hardy (s) 12.30 .
Totul e trecător (s, ep. 2) 12.55 .
Știrile PRO TV 13.00 Heidi (dramă ‘ 
Elveția/Austria 1993, p. I) 14.20 ‘
Suflet de femeie (s/r) 15.25 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 
188) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Bed of , 
Roses (dramă SUA ’96) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea ( 
zilei 22.30 Nebun după tine (s, ep. 
16) 23.00 Știrile PRO TV/Profit 
23.20 Chestiunea zilei 23.30 
Walker, polițist texan (s, ep. 2) '

e

ACASA 9

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 
Zorro (f/r) 11.40 Ca la mama Acasă
(r) 11.45 De partea legii (s/r) 12.30 
Ultima vară (s/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 Ultima vară
(s) 18.25 Ca la mama Acasă 18.30
Sărmana Maria (s) 19.00
Dragostea nu moare (s) 19.25 Pe
ter Pan; Dorința lui William (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Surorile (s) 22.30 Rebel fără cauză 
(dramă SUA 1995) 

conferință deși fusese 
anunțat); membrii asociației 
menționate, constituită 
pentru a sprijini familiile 
copiilor cu SIDA, nu se 
consultă cu inspectoratul 
deși au aici cărți de muncă 
pe baza cărora sunt plătiți.

S-a luat în discuție și 
situația sediului, problemă 
în care șefa inspectoratului 
se simte “dusă cu zăhărelul” 
de autoritățile locale care au 
amânat-o până după Anul 
Nou iar la începutul lui 
ianuarie trebuie să 
părăsească actualul spațiu. 
Pentru proprietara acestuia, 
SC Vinalcool, dna doctor 
are doar cuvinte de 
mulțumire căci a tolerat 
inspectoratul în spațiul său 
fără contract și fără să 
achite chirie.

Cu toate necazurile 
menționate, situația per
soanelor handicapate și a 
celor care se ocupă de ele 
până acum a fost mai bună 
față de alte județe.

Viorica ROMAN

participării au obținut câte 
două (cei mici) și cinci (cei 
mari) cartonașe de 
câștigători au fost răs
plătiți cu sucuri și dulciuri. 
Intenția acestor zile, 
mărturisea dl director Gelu 
Minișca, a fost să-i scoată 
pe copii din problematica 
zilnică a școlii pentru 
activități relaxante și 
antrenante. în cinstea 
evenimentului, care se 
dorește permanentizat, a 
fost editat și numărul 3 al 
revistei “Crisalide”, s-a 
împodobit de sărbători un 
brad în fața școlii.

V. ROMAN

PRIMA TV '
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (talkshow) 12.00 Misterele 
din New Orleans (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 19) 16.00 Tia și 
Tamera(s,ep. 19) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 19) 17.00 Jerry 
Springer Show (talkshow, ep. 20) 
18.00 Focus, Meteo, Sport 18.30 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 27) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep. 
27) 20.30 Comisarul Rex (s, ep. 
4) 21.30 Cl 5; Profesioniștii (s, ep. 
3) 23.00 Ultima ediție - talkshow

14.00 Foamea: Șoferul (fantas
tic, 1996) 14.30 Jucătorii (dramă, 
1997) 16.15 Dragă, am micșorat 
copiii! 17.00 O iubire mai puțin 
obișnuită (comedie romantică, 
1984) 18.45 Alaska (aventuri, 1996)
20.30 Legătură interzisă (dramă,
1995) 22.15 Stargate: Labirintul (SF,
1996) 23.00 Celibatarii (comedie 
romantică, 1992)00.45 Spaima 
(acțiune, 1989)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 - 09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție) 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

ANTENA bDEYA
10.00-10.10 Știri (r) 10.10- 

10.40 Plai de cânt și dor 10.40-
16.30 Antena 1 București 16.30- 
17.00 Program muzical special I 
17.00-17.50 Antena 1 București 
17.50-18.00 Știri locale (r) /

COMPORTARE RUȘINOASĂ A ROMÂNCELOR 
LA EUROPENELE 1)E HANDBAL

într-unul din numerele trecute ale ziarului 
nostru am relatat despre înfrângerile de-a 
dreptul rușinoase suferite la C.E. din Olanda. 
In ultimul meci, cu Spania, au obținut o 
victorie cu 28-25 (15-16), clasându-se în final 
pe locul 11 din... 12 echipe. S-au calificat 
direct la C.M. din anul viitor Danemarca, 
Norvegia, Austria, Ungaria, Polonia, 
Germania. în calificări vor intra 21 de echipe 
împărțite în 7 grupe a câte 3 formații, din.' 
fiecare grupă urmând să se califice doar 
prima clasată.

Reprezentativa României este desemnată 
Cap de serie și se află în Grupa a 7-a, alături 
de formațiile Bulgariei și Greciei. Meciurile se 
vor disputa în perioada 20-24 ianuarie și între 
17-21 martie, anul viitor.

După această comportare penibilă a 
fetelor noastre la C.E. se așteaptă ca 
federația de specialitate să ia cuvenitele 
măsuri pentru a readuce reprezentativa 
noastră la un nivel superior și să obțină 
promovarea la viitoarele Campionate 
Mondiale din 1999. (S.C.)

0 frumoasă festivitate pentru karatiștii 
din Orăștie

Sâmbăta trecută sportivii de la clubul de 
karate “Dacicus” al Asociației Sportive Dacia 
Orăștie, iubitorii acestui apreciat sport, atât de 
băieți cât și de fete, în municipiul Orăștie, au 
trăit frumoase clipe generate de organizarea 
unei atractive festivități de premiere a celor mai 
buni karatiști în anul 1998. Au participat 
numeroși invitați, între care și dnii prof. Dorin 
Reclaru, directorul Direcției județene pentru 
Tineret și' Sport, prof. Mircea Sârbu, 
vicepreședinte la D.j.T.S. și președintele 
Asociației județene de fotbal, ing. Filișan lancu, 
director general la SC Chimica SA Orăștie, ing. 
Adrian Bianu, director tehnic la “Chimica", dna 
Mirela Ciora, alți reprezentanți ai liceului și 
școlilor din Orăștie și ai unor sponsori.

După scurte alocuțiuni ale invitaților, dl 
Nicolae lordănescu, antrenorul principal al 
lotului, ing. Radu Hosu, președintele clubului de 
karate Do “Dacicus", au trecut în revistă 
rezultatele tinerilor sportivi obținute la 
Campionatele naționale de la București și

Brașov, unde karatiștii din orașul Paliei au 
cucerit nu mai puțin de 7 titluri naționale, la 
Cupa “Gemina” ce a avut loc al Alba lulia, la 
alte competiții ce s-au desfășurat în diferite 
orașe din țară. La sfârșitul lunii, mai precis la 27 
decembrie, karatiștii din Orăștie vor participa la 
un turneu, la invitația unui club de karate din 
Szekszard.

Spre finalul festivității a avut loc premi> 
primilor 10 sportivi ai anului 1998, cărora li s-au 
înmânat cupe, diplome și bani. O echipă de 
călușeri condusă de un vătaf - karatist a 
prezentat un aplaudat spectacol urmat de 
colinde prezentate de întregul lot de sportivi, 
antrenori și conducătorii clubului. Gest frumos, 
apaudat îndelung de cei prezenți.

lată-i și pe cei mai buni karatiști ’98: Mihai 
Hosu, Robert losifescu, Silviu Morancea, 
Pfilgaș Șoit, Anca Pârjol, Eminet Șoit, Leonard 
Scurtu, Diana Trosan, Dana Bucluman șl Sanda 
Filidon.

Sabin CERBU

Lotul Clubului de karate “Dacicus” A.S. Orăștie

Turneu de fotbal în sală

S-a reunit „Familia Corvinul"
Sala de sport a Liceului 

Metalurgic din Hunedoara a 
fost sâmbătă după-amiază 
gazda unui atractiv turneu de 
fotbal în sală, rezervat 
seniorilor. Organizat de cel mai 
titrat fotbal club al municipiului 
de pe Cerna, turneul a aliniat la 
start patru echipe - Corvinul, 
Vega Deva, Apullum Alba lulia 
și Minerul Certej - fiind atât o 
spectaculoasă competiție 
-sportivă cât și un plăcut prilej 
de reîntâlnire a multor membrii 
ai “Familiei Corvinul”. Astfel, în 
afara actualilor conducători și 
componenți ai formației hune- 
dorene, pe teren, pe banca 
tehnică ori în tribune au fost și 
alți foști corviniști: Romică 
Gabor (Vega Deva), loan 
Petcu, Dorin Nicșa, Bozga, 
Țibichi, Scurtu (Minerul Certej), 
Bogdan Lobonț (Rapid), Cireș 
(Astra Ploiești) și llie Bardac 

(Apullum Alba lulia). în afara 
spectaculozității și a emoțiilor 
prilejuite de reîntâlnirea între 
foștii colegi turneul a excelat la 
capitolul portari, în teren fiind 
prezenți trei portari de lot 
național: Lobonț - lotul național 
al primei reprezentative, Pascal 
(Corvinul) și Lipitor (Vega - 
Dinamo), ambii componenți ai 
loturilor naționale de juniori.

Sistemul de desfășurare a 
turneului a fost cel clasic de 
patrulater fotbalistic, hotărându- 
se ca învinsele primelor două 
jocuri să joace finala mică pentru 
locurile 3-4, iar învingătoarele să- 
și dispute finala mare pentru 
locurile 1-2.

în prima partidă, deși poarta 
hunedorenilor a fost apărată de 
Lobonț, Vega Deva a învins 
Corvinul scor 7-6 (4-2). în cel de 
al doilea joc Minerul Certej, cu 
Scurtu în mare formă, a dispus 

de Apullum Alba lulia, scor 8- 
4(3-1).

Finala mică pentru locurile 
3-4 a opus Corvinul și Apullum 
Alba lulia. Deși Lobonț a 
apărat poarta oaspeților și a 
înscris chiar un gol din acțiune 
în urma unei pase a lui 
Bardac, Corvinul s-a impus cu 
7-5 (4-2).

în finala mare, în urma 

unui joc foarte disputat și 
echilibrat, Vega Deva a dispus 
de Minerul Certej cu 4-2 (2-1).

Ilustrând parcă substanța 
turneului, Bogdan Lobonț, cel 
mai bine cotat jucător prezent 
la Huneodara, ne-a declarat: 
“A fost un turneu spectaculos 
și util, o mișcare fiind întot
deauna binevenită. Dar cea 
mai frumoasă și emoționantă 
a fost reîntâlnirea cu foștii 
colegi."

Ciprian MARINUȚ


