
Un mărțișor
Din zecile de plicuri care sosesc zilnic la 

redacție, unul ne-a atras atenția în mod deosebit, 
prin faptul că la unul din colțuri, prin hârtia ușor 
dezlipită, se zărea firul unui mărțișor.

într-adevăr, plicul conținea un mărțișor, 
adresat redacției de către unul din cititorii ziarului 
nostru: loan Guga, abonat din localitatea Băița, 
nr. 87, jud. Hunedoara.

“Din tradiția noastră - ne scrie loan Guga - 
știm că mărțișorul era compus dintr-un bănuț 
legat cu fir alb și roșu. Vă trimit acest mărțișor cu 
multă simpatie".

Vă mulțumim din suflet, stimate die loan Guga, pentru faptul că v-ați amintit de noi cât și 
pentru strădania și iscusința în confecționarea acestui mărțișor realizat dintr-o monedă 
găurită prin care se strecoară cu gingășie firul alb-roșu al simbolului sosirii primăverii. (T.l.)
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“Practic nu avem unde funcționa”
La Blăjeni am întâlnit o 

situație aparte: clădirea 
dispensarului arăta ca 
părăsită, cu geamurile albite 
de var și ușa încuiată, 
personalul medico-sanitar 
funcționând într-o mică sală 
a primăriei, în condiții 
improprii. Cum am aflat mai 
apoi de la doctorul Gheorghe 
Matei, încă din 1996 au 
început lucrările de 
reabilitare a dispensarului, 
când s-a făcut și încălzirea 
centrală pe motorină, în anul

următor continuându-se 
recompartimentarea spa-

Asistența 
medicală la sate '________________>
țiilor, în prezent lucrările fiind 
întrerupte din lipsă de bani, 
“încă în ’97 am fost evacuați 
de acolo - spunea medicul - 
așa încât acum mai mult 
mergem noi la pacienți decât 
vin ei aici.” Notăm că 

jDrim^rui^e^flă la Bucure^ți

r
cu o situație de lucrări, 
tocmai pentru a încerca să 
rezolve problema aceasta 
la Ministerul Sănătății, 
respectiv pentru a solicita 
fondurile necesare conti
nuării lucrărilor, în condițiile 
actuale neobținându-se 
aviz de funcționare a 
cabinetului medical. “în lipsă 
de imobil, am recurs la acest 
spațiu, unde funcționăm de

________ Estera SÎNA
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Nicolae 
Segesvari - 

la Curtea de 
Conturi a 
României
Suntem înștiințați de la 

Prefectura județului Hune
doara că dl subprefect 
Nicolae Pavel Segesvari a 
fost numit într-un post 
important, cu un mandat de 
șase ani, la Curtea de Conturi 
a României. Ca unii care i-au 
apreciat capacitatea și 
activitatea în funcția de 
subprefect, îi dorim succes și 
în noua misiune ce i-a fost 
încredințată. (D.G.)

Dialog social 
cu scântei si 
învățăminte 

9
îngrijorați de situația în 

continuă degradare a 
siderurgiei și mineritului din 
județul Hunedoara, ca de 
altfel din întreaga țară, 
reprezentanții Filialei 
Hunedoara a Confederației 
Naționale a Sindicatelor 
,, Cartel Alfa", prin 
președintele său, Petru 
Vaidoș, în același timp și 
președinte al Sindicatului 
„Siderurgistul" Hunedoara, 
au solicitat și au obținut 
convocarea, în ziua de vineri, 
5 martie a.c., a unei așa- 
numite întruniri sectoriale 
(operative) a Comisiei Con
sultative de Dialog Social de 
pe lângă Prefectura 
Hunedoara cu parlamentari 
de Hunedoara.

întâlnirea i-a adus față în 
față, la dialog, pe 
reprezentanții sindicatelor 
din ,.Siderurgica" Hune
doara și „Sidermet" Călan și 
ai celor din unitățile 
componente ale Companiei 
Naționale „Minvest" Deva cu 
conducerile Prefecturii și 
Consiliului județean, 
directorii CCI, ST-FPS, 
DGFPCFS, DGMPS, AJOFP, 
Casei de Asigurări Sociale 
de Sănătate și Direcției de 
Sănătate Publică. Au fost 
prezenți, de asemenea, 
primarul municipiului

Hunedoara, directorul ge
neral al SC ,,Siderurgica" 
SA și reprezentantul 
,, Minvest" Deva. De o parte. 
De cealaltă, cum spuneam 
- deputați și senatori de 
Hunedoara. Primii au 
prezentat pe larg stările de 
lucruri grave din societățile 
comerciale și instituțiile în 
care lucrează, ca urmare a 
politicii falimentare a 
Guvernului, și-au expus 
unele preocupări și reușite, 
dar și greutățile cu care se 
confruntă, i-au acuzat pe 
unii parlamentari de 
Hunedoara pentru neim- 
plicarea în soluționarea 
anumitor probleme, au 
făcut propuneri și le-au 
cerut sprijin concret, nu 
promisiuni deșarte.

La rândul lor, deputății și 
senatorii prezenți - Doru 
Gaița, Petru Șteolea, Liviu 
Petreu, Sorin Dimitriu, 
Constantin Blejan, Andreiu 
Oprea (au lipsit loan 
Giurescu, llie Neacșu, 
Laurențiu Priceputu - 
domiciliați în Capitală, 
Dumitru Ifrim și Gheorghe 
Ana) - au luat toți cuvântul,, 
exprimându-și păreri și 
opțiuni proprii. Ei și-au

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

Radu Berceanu - în 
i/aîea Jiului

Dl Radu Berceanu, ministrul Industriei și Comerțului, s-a aflat 
duminică și revine azi în Valea Jiului. Radu Berceanu va discuta 
cu reprezentanți ai LSMVd și consiliului de administrație al CNH 
Petroșani noi condiții de evaluare a pierderilor pe acest an din 
activitatea de exploatare a cărbunelui în marele bazin carbonifer. 
Noua intervenție a ministrului Radu Berceanu în procesul 
restructurării mineritului din Valea Jiului se datorează rezultatelor 
slabe obținute de CNH Petroșani în primele două luni din 1999, 
respectiv o restanță față de program de 300.000 de tone de 
cărbune. (D.G.)

Pe valea Mureșului, din nou pericol de inundații. 
Foto: Traian MÂNU

(---------------------------------------------------------------
Directorul genera! a! DGFPCFS Hunedoara 
aduce

Noutăți privind 
depunerea bilanțului 
contabil pe anul 1998

într-o scurtă discuție purtată cu dl ec. Gheorghe Blaj, 
directorul general al Direcției Generale a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de Stat a județului Hunedoara, 
am abordat problemele referitoare la noutățile ce au apărut 
în legătură cu întocmirea și depunerea bilanțului pe anul
1998. în context, interlocutorul ne-a precizat că: “Agenții 
economici prevăzuți în Legea contabilității nr.82/1991 au 
obligația să întocmească și să depună bilanțul contabil 
pe anul 1998 la direcțiile generale ale finanțelor publice, 
respectiv la registratura acestora sau la oficiile poștale, 
prin scrisori cu valoare declarată, până la data de 15 aprilie
1999. Bilanțul contabil se verifică de către personalul de 
specialitate din cadrul DGFPCFS, ocazie cu care lucrările 
care nu corespund vor fi respinse. Pentru societățile 
comerciale în cauză se consideră că nu au depus bilanțul 
contabil, agentul economic fiind sancționat potrivit 
prevederilor art.39 din Legea contabilității.

O atenție deosebită se va acorda de către agenții 
economici întocmirii bilanțului contabil și anexelor 
acestuia, respectând întocmai NORMELE 
METODOLOGICE ale Ministerului Finanțelor nr.821/19 
februarie 1999.

Agenții economici pot procura de la DGFPCFS discheta 
(la schimb) conținând normele metodologice, 
formularistica necesară și programul de verificare cu 
documentația de uilizare aferentă. în această situație se 
va depune la DGFPCFS discheta și formularele de bilanț 
contabil la 30 decembrie 1998 listate, semnate și 
ștampilate.

Condițiile în care se livrează programul sunt: pe o 
dischetă 1.44 formatată MS-DOS, pentru fiecare societate 
comercială percepându-se o taxă modică de copiere. Orice 
alte detalii se primesc la DGFPCFS Deva”.

A consemnat 
Nicolae TfRCOB

Privatizarea - o opțiune înțeleaptă

Adevăruri 
incontestabile 

despre
SC Avicola 

Mintia-Deva
Fără să fie considerată o 

zi de excepție, sâmbătă, 
la sectoarele de producție și 

desfacere ale SC Avicola 
Mintia-Deva s-a muncit ca în 
oricare altă zi, inclusiv ca 
duminica sau de sărbători, aici 
activitatea desfășurându-se în 
foc continuu. La abatorul din 
Bălata am avut-o ca 
interlocutoare pe dna medic 
veterinar Mariana Tulea, șefa 
abatorului, care urmărea 
livrările programate ale zilei și 
pregătirea stocului de marfă 
pentru luni.

Din discuție am desprins 
faptul că unitatea nu mai are 
producție pe stoc, cele 10-12 
tone came livrându-se zilnic, cu 
prioritate pentru magazinele 
proprii și pentru beneficiarii din 
județ. Ținând seama de 
calitatea produselor și de 
prețurile fără concurență 
practicate o bună parte din 
producție se vinde bene
ficiarilor din alte județe, inclusiv 
celor din municipiul București, 
în situația apariției unor solicitări 
suplimentare, cum s-a întâmplat 
și sâmbătă, se face repro- 
gramarea clienților în raport de 
priorități.

Continuând abordarea 
problemelor specifice firmei, dl 
drd.ing. loan Simion, director 
general, îmi spunea că, datorită 
influenței prețurilor energiei și 
combustibilului, este de 
așteptat și o creștere a costului 
produselor avicole, ponderea 
elementelor amintite în produsul 
finit fiind de circa 20 la sută. 
Acesta este un aspect 
îngrijorător - cum remarca 
interlocutorul - deoarece se 
constată o scădere accentuată 
a puterii de cumpărare a 
populației.

- Vă rog, die director 
general, să-mi spuneți 
care este acum situația, 
pentru a risipi zvonurile, 
privind lichidarea sau 
privatizarea firmei.

- Adevărul este că de 
această dată la FPS București 
s-a luat o măsură înțeleaptă,

decizând ca unitatea să fie 
privatizată și nu lichidată, cum 
se dorise inițial, fapt pentru 
care le mulțumim și îi asigurăm 
că, la parametrii actuali de 
producție, firma are activitate 
perfect viabilă.

- Se spune că de 
curând v-a fost schimbată 
AGA.

- Da, într-adevăr, așa stau 
lucrurile. Folosesc acest prilej 
să mulțumesc dnei Maria 
Momea și dlui Cornel 
Mihăescu care în perioada 
cât au fost în AGA au 
acționat cu discernământ și 
competență în folosul 
societății comerciale, lucru 
care sperăm să se întâmple în 
continuare și cu noii 
reprezentanți.

- Ce-mi puteți spune 
despre Canarom, despre 
aportul său la relansarea 
Avicolei?

- De când eu îndeplinesc 
funcția de director general n- 
am simțit sub nici o formă 
contribuția financiară sau 
organizatorică a acestui 
acționar la relansarea 
Avicolei, iar în ceea ce 
privește structura acțio- 
nariatului nu dețin date certe, 
doar FPS știind acest lucru.

- Dacă sunt îndeplinite 
condițiile, de ce nu s-a 
făcut privatizarea până 
acum?

- Așa cum am menționat, 
FPS continuă procesul de 
privatizare și cred că în cel 
mult o lună de zile se va 
realiza în fapt privatizarea.

- Există ofertanțl?
- Da. S-a cumpărat caietul 

de sarcini, dar cineva care 
mai vrea să încurce lucrurile 
cine știe cu ce interese, face 
să mai fie tărăgănate încă. 
Adevărul va ieși la lumină, dar 
drumul spre privatizare este 
ireversibil.

- Știu că datoriile acu
mulate anterior grevează

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 3)
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| România, locul | 
| II la C.M. din | 

Japonia | 
| Un nou și mare succes ■ 
j românesc ia C.M. de atletism ! 
• indoor ce s-a desfășurat ia I 
| Maebashi, în Japonia: Gabrieia | 
| Szabo a obținut două medalii |
■ de aur ia 1500 metri și 3000 m, ■
■ Ionela Târlea tot medalie de aur' 
I ia 200 de metri, iar Violeta I 
| Beciea - Szekeiy, o medalie de | 
| argint ia 1500 de metri. Este ■ 
. unui dintre ceie mai mari1, 
'succese aie atletismului' 
| românesc, România situându-1 
| se pe locul ai ii-iea ia aceste |
■ campionate, primul ioc fiind ■
■ ocupat de SUA. 1
L. —.—______________ J

MÂINE, UN NOU 
MECI AMICAL AL 
TRICOLORILOR

Mâine, de la ora 19,00, pe 
stadionul "Steaua” din Capitală, 
reprezentativa României, în cadrul 
pregătirilor ce le efectuează în 
vederea partidei din preliminariile 
"Euro 2000” cu naționala 
Slovaciei, va întâlni - într-un meci 
amical - echipa similară a 
Israelului, lată și lotul convocat de 
Victor Pițurcă: Stelea, Lobonț - 
Contra, D. Petrescu, Cibotariu, 
Bătrânu, Selimesy - Lupescu, 
Trică, Gâlcă, D. Munteanu, Roșu, 
Luțu, C. Munteanu, V. Moldovan, 
Craioveanu, Adrian llie.

Formația de tineret olimpic a 
României va juca azi pe stadionul 
"Cotroceni" în compania echipei 
similare a Israelului. (S.C.)

O' DIVIZIA A
Ocupantele primelor trei 

locuri au ieșit învingătoare
Cum era de așteptat, între 

ocupantele primelor trei locuri din 
clasamentul Diviziei A, Rapid, 
Dinamo și Steaua, se dă o luptă 
acerbă pentru ordinea pe podium. 
Rapidul deși a jucat partida sa cu 
FC Argeș în Giulești a privit cu 
toată seriozitatea meciul și pentru 
faptul că îi lipseau două piese de 
bază, Ovidiu Sabău și Dănuț Lupu. 
în schimb, giuleștenii aveau 
prezenți în atac pe 2 dintre cei mai 
buni atacanți la ora aceasta din 
campionatul nostru: Barbu și Ionel 
Ganea. Jocul a început cu câteva 
greșeli de ambele părți, Lobonț 
remarcându-se la un șut al lui 
Daniel Rednic de la oaspeți, aflat 
singur în careu cu balonul la picior. 
Treptat, rapidiștii au acoperit mai 
bine întregul spațiu de joc, au 
atacat mult și consistent, reușind 
să înscrie de două ori prin Mircea 
Rednic și Barbu. O victorie 
meritată, liderul anunțându-și 
adversarii că sunt puși pe fapte 
mari.

Dinamo a avut o partidă 
sensibil mai grea pe un teren 
desfundat, la Bistrița, unde 
gazdele au reușit să conducă cu 
1-0 și apoi să egaleze de două ori, 
la 1-1 și 2-2. Cel puțin golul al doilea 
al gazdelor se datorează portarului 
dinamovist Fouhami care nu a 
putut reține balonul și bistrițenii au 
egalat prin Dăncuș. Primul gol a 
fost înscris de Miszti pentru 
oaspeți. La 2-2, dinamoviștii au 
pus din nou stăpânire pe joc și au 
reușit să marcheze golul victoriei 
prin Mihalcea, după ce Vlădoiu a 

^egalat la 1-1 printr-un șut din vale,

din interiorul careului de 16 metri 
și lonuț Lupescu prin 
transformarea unei lovituri de la 
11 metri (2-2). Așa cum aprecia 
președintele interimar de la 
Dinamo, M. Stoenescu, jocul a 
fost de calitate bună cu două 
reprize sensibil diferite - în prima 
Dinamo dominând clar, sub as
pect tactic și tehnic, în partea a 
doua gazdele au opus o 
rezistență dârză, însă Dinamo a 
reușit victoria printr-un plus de 
forță manifestată în liniile de 
mijloc și înaintare.

Așa cum se aștepta 
conducerea clubului Steaua, 
craiovenii au dat o replică bună. 
Cu toate că elevii lui Bondrea au 
demonstrat o creștere în joc, nu 
au putut face față acțiunilor 
purtate în mare viteză a militarilor. 
Oricum, oaspeții promit o 
revenire în retur și credem că 
echipa va mai urca în clasament. 
Steaua a început nesigur și în 
min. 3, CI. Niculescu nu a profitat 
de o gafă a apărării și singur cu 
poarta goală a ratat. Gazdele și- 
au revenit după acest “duș" și 
mijlocașii, avăndu-l la pupitru pe 
Linear, au fost mereu prezenți în 
atac izbutind să înscrie de 2 ori 
prin Linear - un șut de la 25 de 
metri, și Roșu, spre sfârșitul 
reprizei a ll-a.

în prima etapă a returului, o 
singură surpriză: rezultatul nul 
de la Petrolul Ploiești obținut de 
Olimpia S.M. Dar suntem doar la 
început, de surprize vom mai 
avea parte.

O DIVIZIA 32 t> DIVI2IA C3
Gazdele meritau măcar un egal

VEGA DEVA - FC BIHOR 
0-1

în ciuda unei ploi reci ce a căzut înaintea acestei partide și în 
prima parte a jocului, aproape 1800 de spectatori au ținut să ia 
parte la această întâlnire între două formații în mare sete de 
puncte, cu scopuri diametral opuse: gazdele pentru a părăsi 
“zona nisipurilor mișcătoare", iar oaspeții dornici să prindă unul 
dintre primele 2 locuri. Deși ambele echipe s-au temut una de 
alta, devenii au fost aceia care au început cu mai mult aplomb 
partida până în minutul 35, obligându-și adversarul să se rezume 
la un joc de apărare, atent să destrame atacurile echipei gazdă. 
A fost o perioadă fastă pentru fotbaliștii deveni, când și-au creat 
câteva ocazii bune de a înscrie în careul oaspeților care, să 
recunoaștem, au avut noroc. în minutul 4, în urma unei acțiuni 
ofensive pe stânga lui Naniu, Chezan șutează prin surprindere 
din fața careului de 16 metri, dar Popa a fost la post. După trei 
minute, Popa, lansat pe dreapta, centrează în fața careului, însă 
portarul arădenilor reține balonul de lângă Costăchescu. în min. 9 
e rândul lui Bordeanu să pătrundă în viteză și centrează foarte 
bine și din nou Popa este mai iute ca Naniu! Tot Naniu (min. 11), 
dar de la 22 metri, șutează și îl face pe Popa să se remarce. 
După patru minute, tot Naniu sare în careu, împreună cu fundașul 
Farcaș la o minge, însă duelul a fost câștigat de bihorean! Am 
mai putea reaminti ocaziile avute de gazde în minutele 20, 27 și 
35 când ar fi putut fructifica. A venit însă minutul 36: la unul 
dintre rarele contraatacuri ale oaspeților, Gurescu centrează de 
pe stânga, iar Moisescu - rămas nemarcat - se înalță și plasează 
în plasă o lovitură cu capul de la numai 7-8 metri de poartă: 0-1. 
Un gol împotriva cursului jocului, care a șocat pe deveni, ei 
revenindu-și cu greu.

La reluare devenii au încercat să reia atacurile la poarta 
adversă ca în prima repriză, oaspeții însă, cu scorul favorabil lor, 
au fost mai stăpâni pe ei, au acoperit mai bine suprafața de joc, 
pasând mult mingea, fără să arate ceva deosebit, ca pretendentă 
la promovare. în min. 57, Zanc acuză un fault în careu, dar arbitrul 
loniță nu acordă nimic. în min. 60 Tănasă, de la centrul terenului, 
pornește în viteză cu balonul la picior, pătrunde în careu, dar 
prelungește balonul și acesta iese afară, ratând o excelentă 
ocazie. La 7 minute de la acțiunea lui Tase, Moisescu trece și el 
pe lângă o ocazie favorabilă. în minutul 83, inspirația lui Romică 
Gabor de a-l trece pe Zanc ca vârf de atac era să dea roadele 
scontate. Experimentatul jucător, venit la Deva doar cu 2-3 zile 
înaintea jocului, a reluat mingea cu capul în bara transversală 
(’83). în min. 90, cu un șut puternic din careu, același Zanc trimite 
balonul în bara din dreapta lui Popa, ricoșând afară!

Mare ghinion pentru deveni! Nu trebuie să se descurajeze, la 
Drobeta (sâmbătă, 13 martie) și apoi cu Jiul (acasă) se pot 
revanșa!

VEGA: Maria, Bordean (78 Răican), Tănasă, Luca, Gigi 
Ștefan (52 Moțoi), Popa, Chezan, Costăchescu, Zanc, 
Preda (58 Chiliman), Naniu.

FC Bihor: Popa, Moldoveanu, Farcaș, Gongolea, 
Neferoiu, Vereș, Domokoș, Moisescu (81 Balasz), Albanu 
(74 Bărcăoan), Gurescu (67 Nedelea), Sabău.

Sabin CERBU.

Patru goluri, trei eliminări, ioc de două stele

MINERUL CERTEJ - AURUL BRAD
3-112-OJ

Dacă martie le-a adus 
femeilor mărțișoare și flori, 
bărbaților le-a adus fotbal. Mai 
mult decât atât, în chiar prima 
etapă a returului a fost programat 
cel mai așteptat derby al 
divizionarelor C de pe Valea 
Mureșului, partida Minerul Certej 
- Aurul Brad. După întâlnirea cu 
cântec din tur, urmată de scan
dal și suspendări, toată lumea 
aștepta să vadă ce se va 
întâmpla în partida revanșă. 
Astfel că, în ciuda vremii 
nefavorabile fotbalului, tribunele 
stadionului din Certej au fost 
aproape pline. Și, în ciuda 
terenului greu, jucătorii prezenți 
în teren au onorat prin joc 
statutul de derby al partidei.

Meciul a început sub semnul 
faulturilor dure și al simulărilor. 
Dar după ce Lazăr (min. 3) și Filip 
(min.9) au văzut cartonașul 
galben, spiritele s-au liniștit, 
jucătorii realizând că arbitrul 
Cornel Făniță (Timișoara) e 
hotărât să țină jocul sub control.

în minutul 11, după o 
combinație rapidă cu Tăgârță, 
Bozga a centrat perfect în careu, 
iar Hanganu a reluat cu capul la 
colțul lung, deschizând scorul: 1- 
0. După doar trei minute, la o 
degajare greșită a defensivei 
brădene, Rădos a interceptat și 
a scăpat singur spre poartă, fiind 
agățat în careu. Penalty-ul 
prompt acordat de arbitrul 
timișorean a fost transformat cu 
precizie de Fartușnic, astfel că 
avantajul gazdelor s-a majorat: 
2-0. Replica brădenilor a fost 
promptă, Vereș (min.16) și Neagu 
(min. 17) încercând vigilența lui 
Dobre, dar acesta a fost la post. 
Până la pauză, partida a curs sub 
semnul echilibrului. Totuși, 
acțiunile brădenilor au avut un 
plus de periculozitate, în special 
datorită vârfului Lazăr - adevărat 
argint viu - care la orice atingere 
a mingii crea panică în apărarea 
gazdelor. Nu s-a mai înscris, dar 
am mai notat patru cartonașe 
galbene - Rădos, Țibichi, Aslău 
și Vereș - acordate nu atât din 
cauza durității faulturilor, cât

datorită “hotărârii” arbitrului de 
a nu scăpa jocul din mână.

Repriza secundă a debutat 
în nota de dominare a 
brădenilor, care după câteva 
minute de la reluare au reușit 
să reducă din handicap. în 
minutul 57, Lazăr a pivotat pe 
lângă Filip, a șutat la colț, Dobre 
a respins în față, iar Vereș, pe 
fază, a înscris din marginea 
careului mic și 2-1. Golul 
brădenilor a avut efectul unui 
duș rece, gazdele trezindu-se 
și trecând din nou la cârma 
partidei.

în minutul 63, după o cursă 
pe partea stângă, Țibichi a fost 
agățat în careu de Neagu, 
arbitrul acordând prompt pe
nalty. Lovitura de pedeapsă a 
fost transformată cu precizie 
de Fartușnic și: 3-1. La trei 
minute după acest gol, același 
Neagu a faultat din nou și a 
primit al doilea galben, fiind 
eliminat și se părea că finalul 
partidei va fi la discreția 
gazdelor. Dar în doar două 
minute, situația s-a schimbat 
radical. Țibichi (min. 69) și Filip 
(min.71) au primit al doilea 
cartonaș galben și au fost 
eliminați, astfel că sfârșitul de 
meci a fost dominat de brădeni. 
Dar, deși au avut câteva ocazii 
favorabile, oaspeții n-au mai 
reușit să înscrie, scorul final 
rămânând cel stabilit în minutul 
63.

MINERUL: Dobre - 
Fartușnic, Răducănescu, 
Filip, Țibichi, Bozga - 
Sârghie, Polvrea, Șandor (2 
Tăgârță - 64 Banc), Hanganu 
(71 Ocolișan), Rădos. 
Antrenor: loan Petcu.

AURUL: Căprărescu - 
Gomoi, Filipaș, Neagu, 
Stoica - Văcaru, Aslău, 
Vereș (76 CI. Lupea), 
Frandeș - L. Lupea (12 
Achim), Lazăr. Antrenor: 
Virgil Stoica.

Partida a fost foarte bine 
arbitrată de o brigadă condusă 
de Comei Fănită (Timișoara). 
________Ciprian MARiNUȚy

--- _

DIVIZIA A DIVIZIA B/J O DIVIZIA 82 O DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 18-a: CSM Reșița - 

“U” Cluj 3-0; Farul C-ța - FC Onești 2-0; 
Gloria Bistrița - Dlnamo 2-3; Ceahlăul P.N. - 
FC Național 1-0; Oțelul Galați - Foresta 
Fălticeni 1-0; Petrolul Ploiești - Olimpia S.M. 
0-0; FCM Bacău - Astra Ploiești 2-0; Steaua - 
Universitatea Craiova 2-0; Rapid - FC Argeș 
2-0.

CLASAMENTUL
1. RAPID 18 15 2 1 4Q-10 47
2. DINAMO 18 14 2 2 60-17 44
3 STEAUA 18 11 4 3 33-15 37
4. FCM BACĂU 18 9 7 2 25-17 34
5. FC NATIONAL 18 11 0 7 37-25 33
6. FC ARGEȘ 18 10 2 6 34-21 32
7. OTELUL GL. 18 10 1 7 27-19 31
8. PETROLUL 18 8 3 7 26-24 27
9. ASTRA PL. 18 7 4 7 20-17 25
10. CEAHLĂUL 18 7 3 8 24-31 24
11. FARUL 18 7 1 10 22-32 22
12. GL. BISTRIȚA 18 6 3 9 30-36 21
13. FC ONEȘTI ' 18 6 3 9 25-37 21
14. CSM REȘIȚA 18 4 6 8 16-36 18
15. U CRAIOVĂ 18 4 5 9 20-26 17
16. OLIMPIA 18 2 4 12 13-34 10
17. “U” CLUJ 18 2 3 13 10-46 9
18. FORESTA 18 1 3 14 19-40 6

Etapa viitoare: FC Argeș - CSM Reșița; 
FC Onești - Rapid; Dinamo - Farul; Foresta - 
Gloria Bistrița; Olimpia - Ceahlăul; FC 
Național - Oțelul GL; Astra PI. - Petrolul; Univ. 

^îraiova - FCM Bacău; "U” Cluj - Steaua.

Rezultatele etapei a 18-a: Dunărea Galați 
- Chindia Târgovlște 1-0; Midia Năvodari - 
Tractorul Brașov 3-0; Petrolul Moinești - 
Laminorul Roman 2-0; Gloria Buzău - 
Sportul Studențesc 1-2; Poiana Câmpina - 
Metrom Brașov 2-1; FC Brașov - Nitramonia 
Făgăraș 2-0; Rocar Buc. - Cimentul Fieni 2- 
1; Poli lași - Rulmentul Alexandria 1-0; 
Precizia Săcele - Dacia Un. Brăila 3-0.

CLASAMENTUL
1. FC BRAȘOV 18 14 3 1 38-9 45
2. PETR. MOINEȘTI T8 11 2 5 30-19 35
3. ROCAR 18 11 1 6 39-23 34
4. POLI IAȘI 18 10 3 5 30-20 33
5. MIDIA NĂV. 18 9 4 5 36-19 31
6. CIMENTUL F. 18 9 4 5 27-19 31
7. LAMINORUL R. 18 10 1 7 23-20 31
8. PRECIZIA 18 9 2 7 32-23 29
9. POIANA C. 18 7 5 6 19-22 26
10. SPORTUL ST. 18 7 3 8 17-19 24
11. CHINDIA 18 7 2 9 22-25 23
12. TRACTORUL 18 7 1 10 19-29 22
13. RULM. ALEX. 18 6 3 9 16-17 21
14. METROM 18 6 2 10 21-21 2u
15. DUN. GALATI 18 5 4 9 16-27 19
16. GL. BUZĂU ’ 18 5 2 11 18-26 17
17. NITRAMONIA 18 5 1 12 14-38 16
18. DACIA BR. 18 1 3 14 7-48 6

Etapa viitoare: Cimentul Precizia;
Laminorul - Rocar; Sportul St. - Petr. Moinești; 
Metrom - Gl. Buzău; Nitramonia - Dun. Galați; 
Chindia - Poiana; Tractorul - FC Brașov;

y

Rezultatele etapei: Gaz Metan - FC 
Drobeta Tr. S. 4-1; ARO C-lung - Jiul 
Petroșani 2-1; ASA TG. M. - Apulum A.l. 0- 
1; Unirea Dej - UT Arad 1-4; Extensiv 
Craiova - Minerul Motru 4-1; Dacia Pitești - 
Chimica Târnăveni 2-0; Inter Sibiu - 
Corvlnul HD. 3-0; FC Baia Mare - Poli 
Timișoara 1-0; Vega Deva - FC Bihor 0-1.

CLASAMENTUL
1.FC EXTENSIV CR. 18 13 3 2 50-17 42
2. ARO C-LUNG 18 12 2 4 37-21 38
3. FC BIHOR 18 10 2 6 22-16 32
4. POLI TIMIȘ. 18 9 3 6 34-21 30
5. GAZ METAN 18 9 3 6 29-23 30
6. U.T. ARAD 18 8 5 5 33-21 29
7. INTER SIBIU 18 9 2 7 29-23 29
8. ASA TG. M. 18 8 1 9 22-24 25
9. CORVINUL 18 7 3 8 29-32 22
10. APULUM 18 6 4 8 23-27 22
11. JIUL 18 7 1 10 17-32 22
12. DROBETA T.S. 18 6 3 9 21-22 21
13. MIN. MOTRU 18 6 3 9 23-30 21
14. FC BAIA M. 18 5 5 8 19-26 20
15. DACIA PIT. 18 6 2 10 22-30 20
16. CHIMICA 18 6 2 10 19-35 20
17. VEGA DEVA 18 5 4 9 14-31 19
18. UNIREA DEJ 18 5 2 11 23-35 17

Etapa viitoare: Jiul - Gaz Metan; Apulum
A.l. - ARO; UTA - ASA Tg. M.; Chimica - Un. 
Dej; Corvinul - Extensiv Craiova; Min. Motru 
- Dacia Pitești; Poli Timișoara - Inter Sibiu; 
FC Bihor - FC Baia M.; Drobeta Tr. S. - Vega 

^Deva. y

Rezultatele etapei: Min. Uricani - FI. Vâlcea 3- 
4; Min. Berbești - Pandurii Tg. Jiu 3-0; Petr. 
Drăgășani - GL Reșița 1-0; Constr. Craiova - 
Electroputere 0-2; Min. Lupeni - Record Mediaș 2- 
1; Petr. Țicleni - Petr. Stoina 4-3; Minerul Mătăsari 
- Progresul Caracal 2-1; Alum. Slatina - FI. Morenl 
2-1; Șoimii Sibiu - Forestierul Stâlpeni 3-0.

CLASAMENTUL
1. ELECTROPUTERE 20 13 6 1 42-11 45
2. FL. HOREZU 20 13 3 4 55-26 42
3. ȘOIMII 20 12 6 2 42-18 42 >
4. GL. REȘIȚA 20 11 4 5 38-18 37
5. MIN. CERTEJ 20 11 4 5 43-31 37
6. PANDURII 20 11 1 8 30-21 34
7. AL. SLATINA 20 10 2 8 24-24 32
8. PETR. TICLENI 20 10 1 9 31-45 31
9. MIN. URICANI 20 10 0 10 39-38 30
10. PETR. STOINA 20 9 1 10 38-37 28
11. MIN. MĂTĂSARI 20 8 3 9 22-26 27
12. CONSTR. CR. 20 8 1 11 34-32 25
13. FL. MORENI 20 7 4 9 35-37 25
14. PETR. DRĂGĂȘ. 20 8 1 11 23-33 25
15. AURUL B. 20 6 4 10 27-32 22
16. MIN. LUPENI 20 6 3 11 29-46 21
17. FORESTIERUL 20 7 0 13 29-47 21
18. MIN. BERBEȘTI 20 5 5 10 30-44 20
19. RECORD M. 20 5 3 12 29-45 18
20. PROGR. CARACAL 20 2 4 14 16-45 10

Etapa viitoare: FI. Vâlcea - Min. Berbești; 
Pandurii - Petr. Drăgăș.; Gl. Reșița - Min. Certej; 
Aurul - Constr. Craiova; Electroputere - Min. 
Lupeni; Record - Petr. Țlclenl; Petr. Stoina - M. 
Mătăsari; Progr. Caracal - Al. Slatina; FI. Moreni ■ 

^Șoimii Sibiu; Forestierul - Min. Uricani.
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“Practic nu avem unde 
funcționa”

(Urmare din pag. 1)

la începutul iernii - mai spunea 
dl Matei. Este foarte greu, căci 
sală de așteptare nu este, apă 
curentă nu, nu am avut nici 
lemne. Dincolo consumul de 
motorină era foarte mare și nu 
se va putea face față din acest 
punct de vedere.” Notăm că 
este făcută recomparti- 
mentarea la dispensar, fiind 
necesare în continuare 
lucrările de zugrăveli, de 
placare cu gresie și faianță, 
instalația de apă și electrică, 
alte geamuri și uși. Cum n-au 
mai fost bani, constructorul a 
plecat.

Adresabilitatea, în actua
lele condiții, este destul de 
mică, în medie 7-8 persoane 
prezentându-se la consultație. 
“Este o comună foarte 
dispersată, mai grea decât 
Buceșul, este o zonă în curs 
de depopulare, indicele 
demografic fiind în scădere" - 
spunea medicul. în 1998 s- 
au născut zece copii, în timp 
ce numărul deceselor a fost 
de peste trei ori mai mare. De 
regulă deplasările la bolnavi 
se fac pe jos, zona fiind 
accidentată. Există căruță și 
cal, dar nu pot fi folosite.

Pe listele medicului de 
familie sunt înscrise 1397 de 
persoane de aici, restul fiind 
de la Gurabarza. Cu toate că 
dotarea este foarte bună 
(mobilierul și aparatura sunt 
depozitate într-un subsol), 
dacă sediu nu este va fi foarte 
greu. "De la 1 aprilie va trebui 
să funcționez ca medic de 
familie și legea prevede să fac 

dovada închirierii unui 
spațiu adecvat - afirma dl 
Matei. Eu am cerut Direcției 
de Sănătate Publică să fiu 
sprijinit ori să plec în 
comuna Bucureșci, însă 
acolo nu am liste. Cred că 
doctorul Oană ar putea să 
mă ajute. Casa de Asigurări 
Sociale de Sănătate, al 
cărei director este, 
reprezintă interesele 
populației, ale bolnavilor, 
deci aici ar trebui să fim 
ajutați. Dar lucrurile nu sunt 
încă destul de clare pentru 
nimeni.”

Discuția cu personalul de 
aici (inclusiv cu dna Dorica 
Micu) a continuat și pe tema 
bolilor celor mai răspândite 
în zonă - acestea fiind cele 
legate de profesia de minerit, 
adică silicoza, dar și 
afecțiunile cardiovasculare și 
reumatismale-, a nece
sarului de medicamente 
existent pentru urgențe, a 
drumurilor făcute de bolnavi 
sau aparținători la farmacia 
din Gurabarza (unde s-au 
dat până acum compen
sate) și la cele din Brad (care 
nu au dat). în timpul 
dialogului a revenit însă 
mereu problema spațiului. 
“Facem de fapt un fel de 
medicină de campanie, 
practic nu avem unde 
funcționa” - afirma doctorul 
Gh. Matei, îngrijorat că peste 
câteva zile va trebui să 
depună documentația 
pentru avizarea cabinetului 
medical și înscrierea la 
Direcția de Sănătate 
Publică și Colegiul Medicilor.

Dialog
(Urmare din pag. 1)

manifestat înțelegerea față de 
cele expuse de reprezentanții 
CCDS, i-au informat pe 
aceștia asupra demersurilor 
lor legislative și interpelărilor 
parlamentare, dar i-au acuzat 
pe unii colegi și guvernanți de 
lipsă de reacție și de sprijin 
efectiv, și-au notat propu
nerile și ideile aduse în 
discuție, i-au asigurat de 
angajare și ajutor pe 
reprezentanții minerilor și ai 
siderurgiștilor din județul 
Hunedoara.

Discuțiile lungi, de peste 
patru ore, adesea sterile, 
inconsistente, au marcat în 
mai multe rânduri accente 
acute, tăioase, amenin
țătoare, venite din zona 
sindicală și îndreptate către 
parlamentari și autorități. în 
asemenea condiții era de 
înțeles că nu se putea ajunge

Ofertă de 
| puieti

Șeful fermei Pepinieră a
■ SCPP Geoagiu are o ofertă
* bogată pentru pomicultorii 
I care doresc ca în această 
| primăvară să planteze puieți
■ din speciile măr, prun, păr, 
I cireși, vișin și nuc. De 
| asemenea, aici se găsesc
■ coacăz negru și roșu,
* trandafiri și arbuști. Prețul 
| unui puiet este de 16-20 mii
■ lei. Vânzarea se face și pe
* cupoane agricole. Grăbiți-vă, 
I deoarece este momentul 
I plantărilor de primăvară!

social
la măsuri și hotărâri 
imediate, pe loc, așa cum 
naiv sperau unii lideri 
sindicali.

întâlnirea a fost însă 
necesară și utilă, cu destule 
învățăminte pentru cei care 
au reușit să le discearnă din 
dezbateri. Poate și 
autoritățile județene, și 
conducătorii de instituții, 
ajunși în posturi grație 
algoritmului politic, dar mai 
ales parlamentarii vor fi 
perceput la dimensiunea 
reală mesajul sindicatelor, 
acum când încep să se 
,,lucreze" cărțile pentru 
viitoarele alegeri, ținând cont 
că fiecare vot contează. Dar 
el se bazează pe implicare 
și realizări, nu pe vorbe 
frumoase și promisiuni.

Vom reveni cu alte 
amănunte în numerele 
viitoare al ziarului nostru.

^Pământ l 
nutritiv

Prin grija Filialei din I 
Orăștie a Unisem sunt | 
puse la dispoziția celor ■ 
interesați pungi de 2,5 kg 
cu pământ nutritiv, care ■ 
se folosește în | 
legumicultura și în | 
ghivecele pentru flori. De ■ 
asemenea, tot aici se ! 
găsesc casolete din ma- I 
terial plastic cu 12 forme | 
pentru formarea de cuburi | 
nutritive, care sunt ■ 
reutilizabile. (N.T.)

Adevăruri 
incontestabile 

(Urmare din pag. 1)

situația economico-finan- 
ciară a firmei.

- Am început și am reușit să 
achităm o parte din aceste 
datorii, dar trebuie bine înțeles 
că dacă datoriile s-au adunat 
în 7-8 ani va trebui să mai 
treacă o perioadă până ce vor 
putea să fie rambursate în 
totalitate. Consider că este 
inoportun să se facă acum 
presiuni pentru lichidare, 
pentru recuperarea rapidă a 
datoriilor, deoarece și așa 
peste jumătate din capacitatea 
productivă a firmei nu este în 
funcțiune, fermele respective 
fiind scoase la vânzare, însă 
nu se găsesc ofertanți pentru 
ele, deoarece sunt tot mai 
puțini la număr cei care vor să 
facă investiții în agricultură și 
producție cu adevărat. Cei ce 
ne doresc lichidarea ignoră 
acum faptul că, în continuare, 
nu vor mai avea resurse și 
contribuabili pentru formarea 
bugetelor lor.

- Ce alte probleme doriți 
să aduceți în atenție?

- De curând s-au purtat 
negocierile asupra contractului 
colectiv, cei 400 de salariați 
dovedindu-se a fi înțelegători, 
în sensul că au acceptat 
salariul mediu - de peste un 
milion lei - în raport de 
posibilitățile reale actuale ale 
unității.

- Spuneți-mi, vă rog, 
care este diferența între 
un pui românesc și unul 
unguresc?

- Este la îndemâna oricărui 
consumator să se convingă de 
calitatea superioară a 
produselor noastre comparativ 
cu cele din import, ori de unde 

ar veni acestea. Testul este 
simplu de realizat, pregătind 
în aceleași condiții, după 
aceeași rețetă, un pui 
cumpărat de la unitatea 
noastră și altul provenit din 
import. Diferența se va 
vedea atât a cântărirea 
preparatului rezultat, cât și 
mai ales asupra gustului.

- Se apropie sărbă
torile Paștelui. Vor exista 
goluri în aprovizionarea 
cu ouă și carne de 
pasăre?

- Cred că piața nu va 
suferi, urmând ca în curând 
să mai intre în producție încă 
o fermă, sporind astfel 
livrările zilnice la peste 
130.000 ouă.

în privința calității 
producției am reținut și opinia 
dlui loan Cernău, doctor 
epizootolog, care preciza că 
există o stare bună de 
sănătate a efectivelor de 
păsări, care asigură 
atingerea unor parametri 
competitivi de producție, sub 
aspect calitativ nefiind nici 
un fel de diferență față de 
produsele obținute în condiții 
naturale, lată, în esență, doar 
câteva probleme specifice 
SC Avicola Mintia-Deva, 
unitate care, cu un 
management competent, 
adecvat condițiilor economiei 
de piață, ne demonstrează 
existența unor vizibile 
semnale de relansare a 
producției avicole. Dacă nu 
erau depășite, cu răbdare și 
tenacitate, șocurile lichidării, 
evident că nu mai aveam 
șansa redării unor evoluții și 
adevăruri incontestabile 
despre această firmă cu 
profil avicol.

Singurul Serviciu GSM cu conectare gratuita pentru totdeauna

Ai abonament gratuit pe două luni și telefonul BOSCH COM 608
■••• _

cu numai 129 $ până la 30 aprilie. In plus, beneficiezi de conectare gratuită.

ARATĂ-MI UNUL CARE NU SE BUCURĂ
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de alunecări de teren s-au 
alocat 20 de milioane de lei. 
în acest moment probleme 
sunt pe o porțiune de drum 
pe care se revarsă apele 
unui pârâu colmatat. Și pe 
măsură ce zăpada se dez-

---------------- ------- . ""
vârstnici pentru că s-au tăiat 
niște arini cu acest prilej, dar 
care și-a dovedit în timp efi
ciența.

Zăpadă ca în acest an oa
menii locului n-au mai văzut 
de

Reforma în învățământ

peste 20 de ani. A fost 
chiar o zi când comuna a 
rămas izolată din pricina 
troienelor. Dar au găsit 
înțelegere și cu utilajele 
primite s-au restabilit le
găturile cu restul lumii. 
Dar zăpadă mai era, dl

Ca să ajungi la Buceș 
trebuie să treci prin 
Mihăileni. Practic trebuie să-ți 

supui mașina unor serioase 
hurducări pe o bună bucată 
de drum, care acum arată ca 
șvaițerul. Sarea aruncată în 
iarnă și apa care băltește 
pe el de la dezgheț au 
„cariat” rău de tot drumul 
„fără stăpân". De ce fără 
stăpân? Pentru că 
drumurile naționale spun 
că e al barajului și invers.
Primăria Buceș a ajuns chiar 
în instanță pentru acest 
drum, însă fără un rezultat 
pozitiv. Acum, o dată cu ve
nirea primăverii, e mai de
gradat ca altădată.

De la dl Constantin Ma
teș, secretarul Primăriei Bu
ceș, am reținut că întreține-' 
rea drumurilor comunale le 
revine și speră să obțină fon
durile necesare în acest 
scop. Pentru consolidarea 
junei porțiuni de drum afectată

gheață, vor mai apărea ase
menea situații. "Deocamdată 
văile nu-s mari - spunea in
terlocutorul. Numai să nu plo
uă!" Din păcate chiar în ziua 
documentării noastre, 2 mar
tie, a început să plouă. Albiile 
colmatate ar trebui curățate 
și adâncite, ar fi necesară 
realizarea unor praguri care 
să regleze viteza apelor, dar 
asta ar costa vreo 10-15 mili
oane de lei. în 1977 s-a re
alizat un dig, contestat de

Drumuri „cariate" 
drumuri înghețate 

_______________________________/

Traian Achim Mărcuș, vice- 
primar, participând la de
gajarea unui drum de gheață. 
Cel puțin în zonele înalte ale 
comunei stratul de zăpadă 
era de 80 cm - 1 metru. Așa 
că probleme cu drumurile de 
pe raza comunei și cu 
inundațiile mai pot exista. 
Rezolvarea acestor probleme 
ca și a altora ține însă de bani 
căci bunăvoință, ne asigura dl 
Mateș, există din partea 
primăriei.

Cunm se vedle die lai sanie
Dl loan Ancuța, directorul Școlii Generale Buceș, în ziua 

documentării lucra la schema de încadrare a noului plan de 
învățământ pentru anul școlar 1999 - 2000. Recent școala a făcut 
elevilor și părinților lor și oferta pentru materiile opționale din anul 
școlar viitor, urmând ca răspunsurile să fie date în luna mai.

Cum simularea examenului de capacitate se desfășurase cu 
câteva zile în urmă l-am întrebat pe dl director ce impresie i-au 
făcut subiectele și cum s-au prezentat elevii. Dacă de pregătirea 
elevilor nu se declara prea mulțumit, gradul de dificultate al 
subiectelor îl considera acceptabil pentru cei ce se vor îndrepta 
spre liceu, dar nu și pentru cei ce doresc să urmeze o școală 
profesională. în ceea ce privește întinderea subiectelor a fost prea 
mare pentru 2 ore de lucru.

Abordând și alte aspecte ale reformei în învățământ am reținut 
că la aplicarea ei în această școală cadrele didactice au 
reacționat “binișor", că noul sistem de evaluare (mai ales cel cu 
calificative la cei mici) a fost preluat din mers. Și vorbind de 
evaluare, mai precis de perioada ce încheie fiecare semestru, 
despre care mulți părinți din mediul urban nu au păreri prea bune, 
am notat că aceasta prezintă un mare avantaj: într-un an școlar 
însumează 6 săptămâni de fixare a materiei, mult mai mult ca 
până acum. Iar pentru a-i feri pe elevi de cumularea a 2-3 teste- 
într-o zi, planificarea acestora “ar trebui extrem de bine gândită de 
către colectivul didactic”. Dacă în aplicarea reformei aici nu sunt 
probleme, apa rezultată din dezgheț - infiltrată prin acoperiș, 
curgând pe sub clădire - este o problemă. “Poate într-o zi plecăm 
cu totul la vale” - se teme dl director Ancuța. Ar fi dezastruos 
dacă s-ar materializa o astfel de previziune.

r ■»
„Altceva decât comerț, la 

care se vede că se pricepe 
foarte multă lume, o activitate 
de producție industrială 
întreprinde cineva pe raza 
comunei dv.?" Răspunsurile 
celor de la primării la o 
asemenea întrebare sunt de cele 
mai multe ori negative. Am avut 
însă surpriza să aflăm și 
reversul lucrurilor. Aceasta s-a 
întâmplat la Buceș. ,,Da, avem
-------------------------------------------- >

Mică

••Pcircâ-j beteag fora ziar
Dl loan Baba este unul dintre cititorii statornici ai 

ziarului nostru, având abonament încă de la primele 
apariții. Este acum septuagenar (a lucrat la mina Barza 
până în anul 1975, când s-a pensionat) și nu concepe să 
treacă o zi fără să parcurgă conținutul fiecărui articol, 
fiecare anunț.

,.Cuvântul liber” vine la timp și-l citesc zilnic. Parcă- 
s beteag fără el - spunea. Dacă n-aș fi abonat, n-aș avea 
de unde să-l cumpăr. Oricum, prefer abonamentul că 
este mai ieftin." Apreciind conținutul echilibrat al ziarului, 
faptul că află noutăți din județ și din țară, dl Baba spunea 
că-i cunoaște după nume pe toți cei care semnează 
articole. Consideră că este mai mult decât necesar un 
abonament în fiecare casă deoarece „cuvântul scris 
rămâne și dacă n-ai înțeles ceva poți reciti.”

întrebându-l ce și-ar dori să mai găsească în paginile 
cotidianului nostru, ne-a răspuns fără să ezite: ,,Ar fi bine 
să se dea mai multe sfaturi pentru agricultori. Știm noi 
ceva, dar tehnica merge înainte"... Promitem să-i 
respectăm dorința.

în centrul comunei Buceș 
pe un fond tricolor se află 
acest monument ridicat în 

anul 1934 “întru 
pomenirea luptelor 

noastre pentru libertate 
națională și socială a 

românilor”.
Foto: Traian MÂNU

producție 
t>e mobilier 
i >
la După Piatră asemenea 
activități - afirma dl Constantin 
Mateș, secretarul comunei. 
Este vorba despre 
întreprinzătorul Liviu David care 
a deschis un atelier de mică 
producție de mobilier, dumnealui 
fiind unicul asociat al SC 
„Domar Universal Impex” SRL.

împreună cu Emil David 
execută scaune, mobilier pentru 
birouri și magazine, mobilier 
pentru bucătării, elemente de 
dulgherie și tâmplărie pentru 
construcții".

Dotările corespunzătoare - 
linia de fasonat bușteni, ca și 
multe alte unelte și dispozitive 
necesare tâmplăriei - vin în 
ajutorul tinerilor verișori care 
sunt apreciați de către bene
ficiari pentru calitatea execu
țiilor. Intenția lor este să lucreze 
și pentru export, asigurându-și 
astfel venituri în timp și deci 
prosperitatea familiilor, amândoi 

^având soții și copii.

3 Se vor construi 
microrelee pentru tele
viziune întrucât în unele 
sate și cătune nu se 
recepționează peste tot nici 
programul I al TVR. S-a 
„tăiat” drumul și s-au trans
portat materialele nece
sare, urmând ca la venirea 
primăverii și 
pe aceste 
meleaguri să 
se treaca la 
lucru. în satul
Stănija trebuie făcută 
pentru relee o linie elec
trică de peste 1 km.

O Anul trecut în 
comună s-au născut 14 
copii și au murit 53 de 
persoane, iar în acest an 
deja se înregistraseră 8 
decese. Numărul familiilor 
constituite în 1998 a fost 
de 13, mai puțin cu 6 decât 
în anul precedent. Până 
acum nici o pereche de 
tineri nu și-au unit 
destinele în acest an. Dar 
cum suntem în Postul 
mare, e de așteptat ca 
nunțile să urmeze.

3 Din cele 62 de per
soane care au primit 

( ajutoare sociale în anul

z

trecut, acum au mai rămas 
în plată doar 37, pentru că 
primăria stă rău cu banii. 
Bine este că beneficiarii 
și-au primit lunar aju
toarele, ceea ce îi ajută să 
se descurce mai ales în 
anotimpul rece când nu 
găsesc de lucru cu ziua.

Majoritatea 
celor cu aju
toare sociale 
sunt locuitori 
ai „Berlinului”

(local) aflați după încetarea 
alocației de sprijin (după 
rămânerea în șomaj).

O Toate instituțiile 
comunei au fost reparate 
în exterior, începând cu 
anii 1996-1997, cu ajutorul 
unei asociații familiale. 
Anul trecut s-a făcut 
reparație capitală la Școala 
din Tarnița. Lucrările inte
rioare se vor face, în 
funcție de fondurile 
disponibile, în acest an.

□ Donația de cărți, 
făcută de dl T.M. din Deva, 
a bucurat-o pe bibliotecara 
Angelica Ștefan, mai ales 
că îi lipseau volumele din 
respectivele domenii.
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,, Vom crește numa-i 
rul abonamentelor

la presă99
Populația din trei sate este arondată Oficiului Poștal 

Buceș și anume din Buceș, Buceș Vulcan și Stănija. Le-am 
găsit pe dnele Rodica Mogoaia, dirigintă, și pe Sofia Crăciun, 
factor poștal, pregătind corespondența pentru Oficiul teritorial 
Deva și închiderea expediției pentru Oficiul de tranzit de la 
regiune.

Cum afirma diriginta oficiului, la ora aceasta în cele trei 
sate sunt distribuite 600 de pensii, există 200 de abonați TV 
și 70 la ziarul „Cuvântul liber". „Oricum, este în intenția 
noastră să creștem numărul abonamentelor - preciza dna 
Mogoaia. Cele mai multe le avem acum în Stănija și în 
Buceș". Mai lucrează aici două salariate, respectiv oficianta 
Mariana lancu și factorul poștal Maria Tuhuț.

Notăm că oficiul are și activitate de comerț, respectiv se
vând rechizite școlare, articole cosmetice, ciorapi, dar și. | 
felurite sucuri - toate la prețuri mai mici. ,,Nu avem însă unde 
să expunem marfa" - spunea dna Rodica M., actualul sediu 
neîntrunind condiții corespunzătoare activității în ansamblu. 
Există promisiuni din partea Direcției regionale de poștă 
Timișoara, în subordinea căreia se află oficiul, că se vor crea 
condiții mai bune de lucru și asta curând.

Personalul așteaptă cu nerăbdare să se treacă'la fapte.y *
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Noutăti la
r

Consumcoop Buceș
în urmă cu zece luni, 

Cooperativa de consum din 
Buceș a preluat și 
magazinele sătești din Blăjeni, 
ce aparțineau de unitatea 
similară din Crișcior. „în 
prezent, cum afirma dna 
contabilă Alexandra Golea, 
avem 20 de unități comerciale 
- 11 de desfacere cu
amănuntul și 9 de alimentație 
publică. De asemenea a fost 
preluată brutăria din Blăjeni, 
de unde sunt aprovizionate 
cu pâine comunele Buceș și 
Blăjeni".

Aceste schimbări au 
determinat îmbunătățirea pe 
ansamblu a activității 
cooperativei Buceș, cifra de 
afaceri cu care s-a încheiat 
anul 1998 fiind de 1,7 miliarde 
de lei, iar luna ianuarie 
încheindu-se cu un profit

apreciabil. Aport însemnat la 
realizările amintite l-au avut 
magazinele din Buceș, După 
Piatră I, Stănija, Blăjeni, Plai 
și Criș - administrate de 
gestionarii Nicolae Codrin, 
Avram Crăciun, Cornelia 
Achim Mărcuș, Daniela 
Marcu, Viorica Lazăr și, 
respectiv, Nicolae Raț, dar și 
bodegile din Buceș, Mihăileni 
și După Piatră II, gestionate 
de Lina Codrin, Dorica Doica 
și, respectiv, Maria Brădean.

Apreciată este totodată 
activitatea șefului de unitate 
Viorel Boc și a 
conducătorului auto Tiberiu 
Igneț - care fac 
aprovizionarea tuturor 
unităților comerciale, 
deplasându-se la depozitele 
din Brad și Deva ale 
cooperației.
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Pagină realizată de Estera SÎNA și Viorica ROMAn\ I
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Dăruiți cu harul sculpturii
Traian Cătălina din Stănija și Adrian Pătrui din Mihăileni 

sunt doi tineri dăruiți de la natură cu harul sculpturii. Au 
deschis în Stănija un atelier de sculptură în lemn și 
confecționat mobilier, folosind lemn de diferite esențe. Cum 
spunea dna Elena Leah, directoarea căminului cultural, cei 
doi tineri au un atelier foarte bine pus la punct, ordonat, 
fiecare unealtă sau sculă fiind la locul ei. ,,Au panouri 
speciale cu sculele necesare executării obiectelor de 
mobilier, au comenzi și lucrează foarte frumos. Execută 
sculpturi expresive, deosebite, pentru cei care le comandă 
- aprecia dna Leah. Am încercat, prin Centrul de creație de 
la Deva, să-i orientăm spre ceea ce este tradițional în arta 
populară.”

Apropiați nu doar prin talent și preocupări, ci și ca 
vârstă (26-27 de ani), Traian Cătălina și Adrian Pătrui sunt 
animați de multă ambiție, de dorința de a face ceva 
deosebit. Și reușesc tot mai bine, chiar dacă sunt la început 
de drum. Prin rude și cunoștințe, produsele imaginate și 
executate de acești artiști în prelucrarea lemnului ajung în 
diferite orașe ca Deva, Timișoara sau Cluj Napoca.
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ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara cu adresa în Deva, str. 
22 Decembrie nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu,prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/1998, modificată și 
completată 40,002 % din acțiunile Societății Comerciale “ALPIN” - SA, cu sediul în Lupeni, str. Aleea 
Liliacului, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 2146500, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/57/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

1.615.500 mii lei.
Cifra de afaceri conform bilanțului contabil din anul 1998, semestrul I: 730.151 mii lei.
Pierderea înregistrată în ultimul an încheiat: 21.147 mii lei
Structura acționariatului la data de: 24/06/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 25.843 40,002
SIF 31.975 49,480
PPM 6.797 10,510
Alții 5 0.008
TOTAL 64.620 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.200 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 651.243.600 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 
Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, 
inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 19.537.308 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la B.R.D. —Sucursala Deva.

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 participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 25.03.1999, ora 10, la sediul F.P.S. - D.T. Hunedoara.
In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

1.04.1999 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENATRE, a taxei de participare 

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile, în 
USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și compeltată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - doamna 
Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

ANUNȚ PUBLICITAR f
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, modificată și 
completată cu HG nr.361/1998, 39,9417% din acțiunile Societății Comerciale „BADPS” - S.A. DEVA, 
cu sediul în DEVA, str. Emanoil Gojdu, nr.79, județul Hunedoara, cod fiscal R 3364103, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/2091/1992, având:

Obiectul principal de activitate: comercializarea materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble, 
utilaje și alte produse industriale, prestări servicii, producerea și confecționarea unor materiale de 
construcții, textile, confecții metalice pentru agenți economici și persoane fizice interne și externe.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 
4.198.900 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 33.711.926 mii lei.
Profit net al ultimului an încheiat: 56.233 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 67.084 39,941
S.I.F 61.263 36,476
P.P.M. 39.511 23,525
Alții 98 0,058
Total 167.956 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.300 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.697.225.200 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, 
inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 50.916.756 lei vor fi achitate Ja casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

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 participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 25.03.1999, ora 13, la sediul FPS - Direcția Teritorială Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

01.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru, participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD, 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 modificată 
și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu 
cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara- 
Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
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“Politica CDR-USD-UDMR
este construită pe 

minciună, fraudă și lașitate”
într-un comunicat de presă 

adresat redacției ziarului nostru 
de către Biroul Executiv al 
Consiliului Județean al PDSR se 
precizează:

“Organizația județeană a 
PDSR analizând derularea eve
nimentelor politice și sociale din 
perioada 8-20 februarie 1999 
este împuternicită să declare 
următoarele:

în ceea ce privește bugetul 
României pentru anul 1999;

a) Bugetul de stat este alcă
tuit după criterii aleatoare și la 
ordinele fondurilor bancare 
internaționale. El nu exprimă 
nevoile societății românești ci 
interese obscure străine de 
cerințele poporului român.

b) Actualul buget ascunde 
surse bănești care sunt desti
nate unor interese venale, iz
vorâte din lăcomia guvernanților.

c) în bugetul pe anul 1999 
nu sunt respectate nici cel puțin 
prioritățile anunțate cu atâta 
emfază de către Radu Vasile. 
Acest lucru demonstrează că 
întreaga politică a actualei puteri, 
CDR-USD-UDMR, este 
construită pe minciună, 
fraudă și lașitate.

Politica fiscală și impozitele 
impuse de guvern populației, 
creșterea prețurilor la carbu
ranți, la agentul termic, gaze, 
energie electrică, precum și 
faptul că țărăniștii, liberalii și 
miniștrii și-au dat mâna într-un 
genocid deliberat împotriva seg
mentelor sociale sărace 
stârnind nemulțumirea și furia 
acestora, care se văd loviți și 
înșelați, iar acum amenințați cu 
ani grei de temniță.

Arestarea și condamnarea 
lui Miron Cozma exprimă acum

la împlinirea a 70 de ani de la 
crimele săvârșite, în august 
1929, la Lupeni, de același PNȚ, 
acum și creștin și democrat, dar 
în cârdășie cu PNL, PD și UDMR.

Este nedemn de un prim- 
ministru să survoleze cu eli
copterul locul măcelului pentru a 
savura plăcerea de a vedea 
cum sunt hăituiți oameni nevi- 
novați. Acest comportament 
arată ura lui Radu Vasile, ci
nismul și sadismul celor care ne 
conduc.

Ne întrebăm ce a câștigat 
statul de drept prin agresarea 
pe care au săvârșit-o forțele de 
represiune prin deposedarea 
minerilor de bunurile personale 
și lovirea cu brutalitate a 
șoferilor de pe autobuze și a 
sătenilor din localitatea 
Stoenești?

Acum puterea se îndreaptă 
cu aceeași mânie “prole- 
tară"împotriva opoziției pe care 
caută să o compromită, să o 
culpabilizeze și mai ales PDSR și 
pe liderii ei, Ion Iliescu, Adrian 
Năstase și alții, inclusiv pe cei 
din teritoriu, aruncând prin inter
mediul unei anumite prese 
aservite slugarnic vorbe de 
ocară. Atragem atenția că o 
astfel de politică și plajă săracă 
de idei este sortită eșecului.

PDSR s-a născut din focul 
revoluției din 1989 și este alături 
de cei mulți. Prezentăm familiilor 
minerilor îndoliate toată 
compasiunea noastră și le asi
gurăm de tot sprijinul nostru.

Birou! Execuți v a!
Consiliului Județean ai 

PDSR - Președinte 
dr. Mihaii Nicoiae

RUDEANU

Un punct de vedere
în legătură cu articolul din 21 ianuarie 1999 intitulat "PDSR 

pregătit să revină la guvernare”, simțul meu civic mă îndeamnă să 
iau poziție față de lipsa de bun simț a celor care în 1996 au părăsit 
fotoliile de conducători, prin ușa din dos.

Oare, mai marii PDSR-ului și-au pus întrebarea dacă și țara 
este pregătită să-i mai suporte?

Dacă totuși alegerile anticipate la care visează, cu o 
inconștiență de condamnat, ar surprinde națiunea (din nou) într-un 
somn profund și PDSR ar câștiga alegerile (Doamne iartă-mă!) cu 
majoritate simplă, cine ar fi partenerii de guvernare? Cu siguranță 
vor fi din același patrulater roșu, care în perioada (non) guvernării 
Văcăroiu au blocat adevărata reformă, îndatorând țara cu miliarde 
de dolari pe care i-au îndreptat spre consum (trăiască PDSR și 
lliescul), îngropându-i practic la sute de metri sub pământ sau în 
întreprinderile de stat ineficiente care, în cel mai fericit caz, 
produceau pe stoc.

Cu siguranță că o parte s-au "topit" și pentru mofturile, luxurile 
și extravaganțele clientelei politice a acelor vremuri apuse, dar din 
păcate și a celor prezente.

PDSR prin ceea ce a făcut, dar mai ales prin ceea ce n-a făcut, 
atât timp cât a fost la guvernare, este perfect îndreptățit să se 
numească "partidul distrugerii speranțelor românilor (PDSR)." Adio, 
Europa, adio NATO, adio nivel de trai!

Regimul Iliescu și-a bătut joc de statul de drept, de economia 
românească, de tineret, de pensionari, de adevăr. Și atât nu le-a 
fost destul. Ne-a făcut de "râsul" lumii prin cele două mineriade de 
pomină, prin încurajarea megaescrocheriei secolului numită 
"caritas”, prin care nesătui ciolănari au obținut sume uriașe, furând 
practic pe cei mulți și amărăți prin circuitul scurt, de o lună de zile, 
înghesuindu-se cu disperare pe listele lui Gavra. Să nu uităm lista 
celor 600 de mahări care au beneficiat de împrumuturi cu dobândă 
redusă (18%), acestea ajungând până la 200 milioane pe cap de 
șmecher, listă promovată de borfașul șef, nimeni altul decât 
ministrul de interne al vremii, Doru loan Tărăcilă, membru marcant în 
Consiliul de Administrație al Băncii Bancorex, prin sfidarea legii.

De asemenea încălcarea legilor țării săvârșită de același "fost 
avocat de Călăraș" în cazul transferurilor ilegale a mai multor elevi 
din clasa a IX-a de la diverse licee industriale taman la Liceul Militar 
"Mihai Viteazu" din Ploiești.

Să nu ne mai amintim de gaura de 300 de miliarde date în 
sistemul bancar de PDSR-istul Bivolaru, pentru că am aborda o 
nouă temă de meditație, aceea a infractorilor care sunt "mai egali" 
în fața legii decât ceilalți români și care se ascund în spatele 
imunității parlamentare, exploatând spiritul de gașcă al aleșilor.

Culmea nerușinării este că aceste persopaje care într- 
un stat de drept și-ar fi ocupat pe merit locul la lada de 
gunoi a democrației își permit să facă judecăți de valoare 

privind comportamentul altora.
"România nu are în fruntea sa politicieni de valoare". Parțial 

sunt de acord, dar aceștia trebuie poate căutați în altă parte și 
nicidecum în grădina PDSR-ului, unde, dacă așa ceva există, ei 
trebuie căutați cu lupa. Soluția ar fi: alegeri pe liste uninominale și nu 
la grămadă în oala fermecată a partidelor.

"Noile biruri puse pe capul oamenilor nu sunt altceva decât taxe 
pe sărăcie". Această frază nu lasă să se întrevadă nici măcar o 
mică adiere de autocritică. Aceste biruri năucitoare se datorează în 
exclusivitate celor care și-au bătut joc de reformă până în 1996. 
Prețul incompetenței lor îl plătim astăzi și din păcate și mâine, 
nenorocirea mare pentru țară fiind aceea că vinovății nu pot fi 
trași la răspundere decât prin vot și în măsura în care populația țării 
va înțelege că revenirea lor la putere înseamnă blocarea reformei 
abia demarate, izolând practic țara de restul lumii civilizate.

Poate nu aș fi scris aceste rânduri dacă nu aș fi constatat 
"unitatea de granit" a tovarășilor (vechi și noi) care au început "să 
strângă rândurile" pentru a "face totul" pentru a bloca reforma 
economică, singura noastră speranță pentru zile mai bune. Pentru 
aceasta "nu precupețesc nici un efort" împroșcând cu noroi, 
folosindu-se de diversiune și de minciună, tocmai pe cei care, în 
sfârșit, au curajul și înțelepciunea de a porni reforma economică, 
asumându-și riscurile de rigoare.

Consider că această poziție nu poate fi acuzată de 
subiectivism, eu nefăcând parte dintre membrii partidelor care 
acum se află la guvernare, înțelegând mai bine decât alții că 
interesul național trebuie să se ridice deasupra intereselor (uneori 
meschine) de partid.

Printre reproșurile, pe care le-aș face coaliției de la putere ar fi 
întârzierea demarării reformei economice dar și celor din educație, 
sănătate, cultură și armată, superficialitatea în lupta împotriva 
corupției, toleranța inadmisibilă față de cei care până în 1996 "s-au 
îngrădit cu averea și mărirea în cercul lor de legi", săvârșind in
fracțiuni care nu de puține ori au pus în pericol chiar siguranța 
statului. Nu este târziu să oprească inechitățile bestiale dintre 
salariații de stat, transformându-i pe unii în sacrificați ai reformei, iar 
pe alții în beneficiari ai acesteia. Iar pentru pensionari să facă 
dreptate, măcar prin reașezarea pensiilor, luând de la cei cu pensii 
grase și dând celor care nu s-au făcut că doar muncesc și care, 
culmea ironiei, ari pensiile cele mai mici.

îmi place să cred că participând, cu ajutorul dumneavoastră, la 
un dialog real și constructiv, vom găsi împreună calea spre 
bunăstarea atât de mult dorită de noi toți.

. Cu aleasă recunoștință

Prof. Marin JiBOTEAN, 
consilier municipal Orăștie

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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Conectați-vă în 
luna Martie la 

dialog
si primiți de la

un mărțișor. t I ■ • • • » •

MONDO 
HUNEDOARA
Blvd. Dacia, nr. 6 
telefon: 054-716.411

&/ CONECTAI? 
" GRATUITA

%

“Vă dă dureri de cap 
aprovizionarea cu ȚEVI?” 

Leacul este - COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al SC TEPRO SA 
lași. Rețineți! Numai la COMAT DEVA 
SA găsiți toată gama de ȚEVI negre și 
zincate.

Și încă un secret: la cele mai mici 
prețuri.

Informații la tel. 054/ 221009; 
233137, int., 180, sau Ia sediul firmei 
din Deva, str. Depozitelor, nr. 19.

«

♦

Hnstal impex™
ARAD, str.DOROBANȚILOR Nr. 55

IMPORTATOR DIRECT 
de materiale, furnituri și echipamente 

pentru instalații tehnico-sanitare, 
gaze și încălzire centrală

MUTĂ COLABORATORI / DISTRIBUITORI
NOI VA OFERIM

TEL/FAX. 057 - 211.292

icm; 1

Sucursala coordonatoare 
Hunedoara • Deva

vă oferă un produs bancar “Certificatul 
de depozit" nominal, pe termen de trei 
luni, cu rata anuală fixă de dobândă de 60% și 
cu plata dobânzii la scadență.

Limita minimă de emitere a unui certificat 
de depozit este 1.000.000 lei, nepercepându- 
sc comisioane la eliberarea sau 
răscumpărarea lui.

Vă așteptăm la unitățile teritoriale ale 
Băncii Agricole Deva, Orăștie, Hațeg, Călan, 
Bani Marc.

"Banca Agricolă ■ prin noi 
banii dumneavoastră 

sporesc!"

SIDERURGICA
HUNEDOARA

*

Posibilitatea achiziționării directe, 
la prețuri nemodificate, a 

până la 31.03.1999 produselor sale de cea mai înaltă 
calitate.

VA OFERĂ

începând cu 01.04.1999, prețurile vor fi majorate cu maxi
mum 10% față de prețurile practicate din data de 15.01.1999.

Anexa cu indicii de creștere a principalelor produse se pune la 
dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Vânzări • 
Biroul Facturări.

• Capacitate de pierdere rapidă a apei în timpul maturării 
■ Rezistență sporită la secetă, boli și cădere

■ Potențial ridicat de producție
• Adaptabilitate la recoltarea mecanizată

OFERĂ CULTIVATORILOR o gamă variată de hibrizi de porumb din grupe de 
maturitate diferite, cu următoarele caracteristici:

PIONEER
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

Tel. (054) ■ 716121, 716131, 716521, int. 1247,1806, tel./ fax: (054) - 711462

PRIMARIA
COMUNEI 

GURASADA

Relații la directorul de zonă 
Zona VII - centrală
Gribincea Nicolae
Tel: 054/262.038

018.628.991
Dărăbanț Ion
Tel: 054/233.574; 054/262.038 

018.628.990

PORUMB
Hibridul Grupa de 

maturitate FAO Producții 
(kg/ha)

Elita-X0814B Extratimpuriu 207 7.530-10.400

Natacha X9C34 Extratimpuriu 240 7.380-12.790

Tirabella-X1D31 Extratimpuriu 260 7.690-13.490

Helga-P3902 Timpuriu 300 9.600-13.700

Monessa-P3905 Timpuriu 305 9.460-13.600

Clarica-P3893 Timpuriu 315 10.100-14.300

Raissa-X9033 Timpuriu 315 9.460-13.740

Monalissa-3860 Timpuriu 344 9.720-14.640

Stira-XC277 Semitimpuriu 413 10.160-14.800

Danella-3753 Semitimpuriu 395 9.320-15.080

Distribuitori
SC Alfsim Impex SRL Simeria Veche
Tel: 054/261.166; 054/219.234

-III
BC \
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Tehnologia care produce!TW

Consiliul local al 
comunei Gurasada 
organizează în data 
de 26.03.1999, ora 
12,00, la sediul său, 
licitație în vederea 
vânzării unor mo
toare electrice tri
fazice și închirierii 
grajdurilor din fosta 
fermă zootehnică 
Gothatea.

Licitația se va ține 
lunar, în ultima zi de 
vineri, la aceeași 
oră, până la epuiza
rea stocului de mo
toare și închirierea 
tuturor grajdurilor. 
► Informații la 

telefon 101, 
Gurasada.

V
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convenabil. Tel. 054/770938
VÂNZĂRI

. CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră Dacia, 
Al. Romanilor, bl.6, preț 
32.000.000 lei. Tel. 232222. 
(9755)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate în 
Orăștie, sau schimb similar 
lași. Tel. 242945. (9754)

• Vând sau închiriez 
garsonieră, plus garaj și 
boxă, str. Libertății, bl.4, preț 
negociabil. Tel. 219587 sau 
092 216648 (9301)

• Vând casă la Vețel, preț 
negociabil. Tel. 224575. 
(9249)

• Vând casă Simeria, str. 
Ciocârliei, nr.6, 3o ari 
grădină.' (9497)

• Vând apartament 4 
camere, b-dul Decebal, etaj 
4, bl.K, preț 25000 DM. Deva 
tel. 227486, 094 532550. 
(9771)

• Vând casă central
Deva, teren 1000 mp, zonă 
industrială. Telefon 219346. 
(8881)____________________

• Vând casă ultra
central (200 mp con
strucție, 400 mp teren) 
Deva. Telefon 092/275404. 
(9306)___________________

• Vând casă Deva, 
Nuferilor, 9, cu magazin 
amenajat curte, garaj. Vând 
9 bucăți jocuri electronice 
de sală, una masă biliard. 
Telefoane 222447, 223783. 
(9305)

• Vând apartament 4
camere, central, Orăștie, 
Eroilor, bloc B1/29, tel. 
247745 (9407)_____________

• Vând convenabil 
casă, livadă, comuna 
Dieci, jud. Arad sau 
schimb apartament, plus 
diferență. Tel. 713999 
(9703) 

• Vând VW Passat, 
înmatriculat, preț 1300 
mărci. Tel. 212036. (9753)

• Centrul de Consultanță 
în Afaceri Deva vinde prin 
licitație în data de 15 martie 
1999 autoturism Dacia 1310, 
an fabricație 1994. Tel. 
215200, Piața Unirii, nr.10. 
9248)

• Vând Espero, Daewoo, 
izotermă Saviem, Saviem 
fără motor, tractor 650, 
betonieră 0,7 trifazică, presă 
bolțari. Tel. 215079. (9770)

•Vând urgent Dacia 1310 
TLX, an fabricație 1989, preț 
negociabil. Tel. 227650 
(9760)

• Vând tractor U 650, 
Bălata nr.8. (9307)

• Vând tractor U445, DT, 
sat Aurel Vlaicu, nr. 19. 
(9417)

• Vând Dacia 1310 
stare foarte bună, CIVT, 
Orăștie. Informații la 
chioșcul de ziare Palia.

• Vând Dacia 1100, set 
motor, butoi stejar 120 I, 
nou, tel. 212988. (9695)

• Vând tractor U650, 
fabricație 1990, cu carte 
identitate și numere noi, cu 
sau fără anexe, Vața de Jos, 
tel. 271141 sau 271427 (1)

(3188)
• SC Agrotehnica SA 

Orăștie vinde vaci cu lapte 
rasa Holstein, tineret femei 
pentru reproducție rasa Hol
stein, preț negociabil. Tel. 
242060, 242556. (9765)

• Vând pentru Mazda 626 
D motor, faruri, stopuri, 
poziții, parbriz, geamuri, uși, 
scaune etc. Telefon 216033. 
(9236)

• Viagra, 120 000, spray 
contra ejaculării rapide 
169 000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând orice tele
comandă pentru televizor 
(130.000), video, satelit. 092/ 
368868. (2737)

• S.C. ROMAVICOM SRL 
Deva, fermă particulară de 
păsări, cu sediul în Mintia, 
platforma Casa Agro
nomului, vinde zilnic, 
inclusiv sâmbăta, între orele 
8-16, pui vii. Informații 
suplimentare la tel. 233484 
()P)

• Vând mașină de cusut 
MCI 4 industrială, trifazic, 
tel. 228905.

• Vând și montez 
parbrize, Deva, Dragoș 
Vodă, 14, tel. 225075. (9678)

• Vând sau închiriez
spațiu comercial central, în 
Cugir. Informații tel. 753299, 
094/700966 (9413)_________

• Cumpăr piese de 
mobilier vechi, peste 80 
ani, ceasuri, tablouri, 
argintărie, statuete, 
diferite piese decorative 
vechi. Tel. 056/184728, 
092/397184 (9702)

-— ------- .

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat 
apartament două camere 
nemobilat, garsonieră 
sau apartament două 
camere mobilat. Infor
mații telefon 211999, 
după ora 17. (9775)

• Societate comercială 
caută pentru închiriere 
garsonieră mobilată în 
municipiul Deva, pe 
termen de o lună, între 
15.03.1999 și 15.04.1999. 
Relații la telefon 069/ 
230473 sau 094/518754. 
(OP)

OFERTE DE 
SERVICII

• Decodez și repar 
telefoane GSM, repede și 
ieftin. Tel. 094 859958 
(9169)

• SC Gef Facilities 
distribuitor autorizat 
Colgate, Benckiser și Elite 
angajează agent comercial 
pe Deva, cu domiciliul în 
Deva. Se cere vârstă maxim 
30 ani, experiență, CV. Tel. 
230930 condiții avantajoase. 
(9302)

• Societate angajează ur
gent agenți comerciali. 
Informații Deva, str. Ulpia 
nr.15 (incinta "Tip-Top"). 
(9772)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCă, 800-2500 D.M. 
lunar, Germania, Canada, 
Australia, pentru zidari, 
tâmplari, fierar-betoniști, 
muncitori necalificați, 
construcții/agricultură/ 
zootehnie, electricieni, 
șoferi, zugravi, faianțari 
(individual sau echipe). 
Tel. 01/8985819 (2100 lei/ 
sec.) (OP)

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 700 000 - 1.000.000 lei 
pe săptămână și 
posibilitatea de promovare 
rapidă. Nu necesită 
experiență. Tel. 627527. 
(9683)

• Școala Generală nr. 9 
Hunedoara organizează con
curs pentru ocuparea 
postului de funcționar 
administrativ, în data de 
22.03.1999. înscrieri și relații 
la sediul unității. (6500)

• AG.EUROCLUB - 
BUCUREȘTI oferă cola
borare profesorilor de 
limba engleză in timpul 
verii, in Croația. Informații 
la tel. 01/4113518, luni- 
vineri, intre orele 11,00- 
16.000. (OP)

• Leonora Andrica 
mulțumește foarte mult 
doamnei dr. Anca Mihu și 
colectivului secției
neurologie pentru tratarea 
soțului meu, readucându-l la 
viață. (9767)

• Persoană fizică 
autorizată anunță începerea 
activității de comerț cu 
amănuntul pentru produse 
alimentare ambalate, 
preambalate și neali
mentare, cu data de 22 03 
1999. (9701)

PIERDERI

• Pierdut carnet 
conducere auto categoria 
B, eliberat de Poliția 
Județeană Argeș în 
noiembrie 1975. Se declară 
nul. (9766)

DECESE

• Procurorii și întreg 
personalul de la 
Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Județean 
Hunedoara sunt alături 
de colegii lor loan și 
loanela Draia la marea 
durere pricinuită de 
pierderea prematură a 
celei care a fost iubita 
lor soție și mamă

SANDA DRAIA
Dumnezeu să o odih
nească^

• Familiile Barcan și 
Stănciulescu deplâng 
moartea prematură a 
dragei lor verișoare

SANDA DRAIA
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace. (9767)

• Soțul loan și fiica 
loanela Draia anunță cu 
nesfârșită durere trecerea 
fulgerătoare în neființă a 
celei care a fost o 
inegalabilă, minunată și 
neprețuită soție și mamă,

ing. SANDA DRAIA 
înhumarea are loc azi, 9 

martie 1999, ora 13 de la 
Casa Mortuară Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace. (9777)

• Cu durere în suflet 
deplângem moartea celui 
care a fost

URSA PETRU
cantor la Biserica 
Ortodoxă Târnava. Nu te 
vom uita niciodată. Fiul 
Traian, nora Susana și 
nepoții Voicu, Alina și 
strănepotul Ovidiu. 
înmormântarea are loc în 
cimitirul din Târnava - 
Brănișca, azi, 9.03.1999. 
(4785)

uiPOiniE
45 milioane de lei 

prejudiciu
Lucrători ai serviciilor de 

Poliție Criminală și Ordine 
Publică, din cadrul 
Inspectoratului de Poliție al 
județului Hunedoara, cercetează 
în stare de arest preventiv pe 
Marcel Salak, un recidivist din 
comuna Unguraș, județul Cluj. 
S-a constatat că individul a 
comis nu mai puțin de 17 
spargeri de unități comerciale de 
pe raza județului, prejudiciul este 
de mai bine de 45 milioane de 
lei.

Dorel a fost găsit 
mort

Polițiștii din Hațeg 
efectuează cercetări în vederea 
luării măsurilor legale în cauza 
privind pe Dorel Prejban, de 33 
de ani, din Sântămăria Orlea.

VREMEA
Vremea va fi instabilă și 

se va răci. Cerul va fi mai mult 
noros și vor cădea precipitații 
în toate regiunile țării. în 
zonele joase vor fi sub formă 
de ploaie, însoțite pe alocuri 
de descărcări electrice. La 
deal și la munte, precipitațiile 
vor fi sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vântul, în general 
moderat, va prezenta inten
sificări temporare, îndeosebi 
la munte. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 4- 
12 grade iar cele minime se 
vor situa între 0-6 grade.

TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL 
“6/49” 

din 07.03.1999 
13-26-45 -2-11 -31

TRAGEREA 
NOROC 

din 
07.03.1999 . 

0-3-1 -3-2-5-0 ,

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Confuzia legislativa sperie 
investitorii străini

întâlnirea cu ziariștii a 
deputatului PNȚCD Sorin 
Dimitriu în cadrul conferinței de 
presă de vineri de'la Deva a 
adus in prim plan problemele ce 
vizează restructurarea side
rurgiei la Hunedoara și Călan, 
precum și stadiul privatizării în 
județul Hunedoara.

Referindu-se la siderurgie dl 
Sorin Dimitriu a apreciat că 
,,România trebuie să-și 
păstreze o structură industrială, 
aceasta reprezentând o com
ponentă esențială în viitor, iar 
programul prezentat de către 
Ministerul Industriilor privind 
restructurarea ramurii oțel 
condamnă siderurgia româ
nească la o producție scăzută 
sau chiar la închiderea unor 
capacități de producție.1’

Mai mult decât atât în 
program nu se menționează și 
un plan de măsuri care să 
vizeze protecția socială, fapt ce 
poate să genereze mari tensiuni 
sociale în acest sector de 
activitate, s-a mai apreciat în 
cadrul conferinței de presă.

între numeroasele alte 
probleme discutate vineri s-a 
înscris și aceea a privatizării în 
general și în special la nivelul 
județului Hunedoara.

Dorel era paznic la Remiza CFR 
Subcetate și a fost găsit mort în 
incinta transformatorului de 
înaltă tensiune aparținând stației 
de sortare Subcetate, din cadrul 
ACH Râu Mare Retezat.

Doi din Brad
La Brad, polițiștii 

cercetează în stare de arest doi 
hoți pe nume Vasile Marin, 40 
de ani, și Constantin Mateș, 28 
de ani. Nici unul nu are o 
ocupație stabilă și sunt 
recidiviști. S-a stabilit că, din 
incinta SC "CrișMob” SA Brad, 
cei doi au furat mobilier în 
valoare de 3.000.000 de lei. De 
asemenea, din locuința lui 
Traian Cordea, unde au intrat 
prin efracție, cei doi au furat 
bunuri în valoare de 1.000.000 
de lei.

SG Fâ^IOG SA
CLUJ NAPOCA

Producătorul nr. 1 de cosmetice din România 
angajează urgent pentru municipiul Deva:

Agent comercial cu domiciliul in localitate.
Condiții: minimum studii medii, experiență in 

domeniu.
Se oferă condiții avantajoase de salarizarel
Trimiteți C.V. la sediul Reprezentanței Sibiu, str.

Mașiniștilor, nr.70, tel/fax 069/230473.
Termen limită: 11.03.99.

3B&
Distribuie prin unitățile sale formulare de bilanț 
și norme metodologice, după cum urmează:

1. DEVA - Librăria nr.13, b-dul Libertății, bl.Ll, parter, telefon 
211135;

2. BRAD - Librăria nr.14, str. Republicii, bl.9, telefon 651258;
3. SIMERIA - Librăria nr.17, Piața Unirii, nr.2. telefon 260128;
4. CĂLAN-Librăria nr.19, str. Florilor, nr.32, telefon 730323;
5. HUNEDOARA - Librăria nr.22, b-dul Dacia, nr.12, telefon 

722643;
6. PETROȘANI ■ Librăria nr.36, str. Republicii, bl.59, telefon 

541654;
7. PETRILA - Librăria nr.37, str. Republicii, nr.40, telefon 

550916;
8. VULCAN - Librăria nr.41, b-dul Victoriei, nr.17, telefon 

570193;
9. LUPENI - Librăria nr.44, Aleea Plopilor, telefon 560357.

Stadiul lent al privatizării s- 
a spus de către deputatul 
PNȚCD se datorează în primul 
rând neatractivității multor 
unități care au ajuns în pragul 
falimentului, lipsa capitalului 
autohton cât și a unei legislații 
care să sprijine real acest 
proces.

în context s-a amintit că 
„pentru un om de afaceri o 
ordonanță care a fost dată în 
luna decembrie 1998 și a fost 
modificată în ianuarie '99, 
precum și ceea ce s-a făcut 
prin Legea bugetului reprezintă 
un semnal clar că nu dorim să 
vină investitori în România.”

Ordonanța 92 a creat și 
așa facilități modeste pentru 
investitori, mult mai modeste 
decât ale lui Văcăroiu și 
evident incomparabile cu cele 
oferite de polonezi, unguri sau 
cehi. Acest fapt ne-a pus în 
carantină și ne-a îndepărtat de 
șansa de negociere pentru 
integrarea în structurile 
euroatlantice, fără să mai 
vorbim de aderarea efectivă a 
României la aceste structuri", 
s-a mai apreciat de către dl 
Sorin Dimitriu.

Corne! POENAR

Călcat de autobuz
Era în jurul orei 7,30 când, 

pe DN 66, pe raza orașului 
Aninoasa, a avut loc un grav 
accident de circulație. Remus 
Căldăraru, de 29 de ani, din 
localitate, s-a angajat în 
traversarea străzii prin loc 
nemarcat și fără să se asigure. 
A fost surprins și accitfentat 
grav de un autobuz condus cu 
viteză pe carosabil cu polei de 
loan Moldovan, șofer la SC 
"General Trans" SA Petroșani, 
în drum spre spital Remus a 
murit.

Evaziune fiscală
Ana Popa, 55 de ani, 

administrator la SC "Tricon" 
SRL Brad, a fost cercetată de 
poliție pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală. 
Doamna a introdus în gestiune 
mărfuri fără forme legale, pe 
care le-a valorificat, evitând 
plata impozitului către stat.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara
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Picături 
de 

bucurii
"Acum, la început de 

martie, când primim picături 
de bucurii - un ghiocel, un 
mărțișor, un gând bun - ne 
regăsim iar la sărbătoarea 
ce omagiază pe Terra femeia 
mamă, fiică, soră, colegă, 
iubită. Dorim să strecurăm 
azi un strop de soare în 
suflete, să ne simțim bine 
alături". Cu aceste cuvinte 
și-a început alocuțiunea dna 
prof. Oprița Crengăniș, 
președinta Filialei Hune
doara a AFDR, la 
sărbătoarea de 8 Martie, ce 
a avut loc la sediul PSM din 
Deva. Organizată cu spri
jinul efectiv al comitetelor 
municipal și județean ale 
PSM și prin contribuția unor 
sponsori, reuniunea femeilor 
a fost cu adevărat o bucurie, 
în jurul meselor sărbătorești 
- cu bucate care au dezvăluit 
iarăși iscusința gospodinelor 
în arta culinară - s-au 
împărtășit gânduri, s-au spus 
glume, iar cântecul care 
însuflețește a reunit voci în 
melodii de neuitat, de la cele 
pe versuri de Eminescu și 
Coșbuc la cele de voie 
bună, nelipsind din 
repertoriu, ba chiar 
stimulăndu-l “Marșul lui 
lancu”, “Noi suntem români” 
și altele care entuzias- 
meazaj strecurănd, cu 
adevărat, picături de bucurii 
în suflete.

Lucia LICIU
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Fără voi n-ar fi iubire și candoare 
Nici lacrimă, nici vis, nici alinare.
Fără voi, speranța de mâine n-ar mai fi 
Dragi Mame, Bunicuțe, Fetițe și Soții.

Sunteți Altarul Vieții, unde noi, fără vrere, 
Ne-împărtășim adesea, la bine, la durere. 
Pentru că existați, pios ne închinăm, 
Vă mulțumim din suflet și Vă Felicităm!

Acest “mărțișor al recunoștinței” vă este oferit de 
Asociația Handicapaților Neuromotori a județului 
Hunedoara

/
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MARȚI
I 9 martie 
m i

1.00 TVR Cluj-Napoca 10.05
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 D-na King, agent se
cret (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Emisiune pentru
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.00 Aladdin (d.a) 17.30 în 
flagrant 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia
Simpson (s, ep. 19) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 418) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 20.55 
Telesport 21.00 Stare de 
alarmă (dramă Finlanda 
1995)

0/R 2
9.00 Malta, insula poeziei

(do) 9.55 Ultimul tren (r) 10.55
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.25 
Studioul șlagărelor 11.45 
Infinitul lung brâncușian (do)
12.15 Sunset Beach (s/r) 
13.00 Doar o vorbă săț-i mai 
spun 13.10 Primul val (s/r)

<_________________________

Sabina Moț din Ilia a fost una dintre conducătoarele auto care 
a primit o floare, o felicitare și un breloc cu ocazia zilei de 
8 Martie din partea poliției rutiere și a A.C.R.-ului devean.

Foto: Traian MÂNU

........................................................ ...... ■ ■

De
S Martie

Conducerea SC 
Avicola Deva, unde 
femeile reprezintă aproape 
90 la sută din numărul 
salariaților firmei, a avut 
inițiativa să le facă un 
cadou - surpriză cu prilejul 
zilei de 8 Martie. Apelând 
la resursele proprii, 
femeilor din fermele de 
producție, de la abator și 
din celelalte servicii le-au 
fost acordate, ca simbol al 
prețuirii aportului lor la 
înflorirea firmei acum în 
prag de primăvară, 
produse specifice profilului 
de producție al unității și 
câte o sumă de bani, gest 
care a fost apreciat așa 
cum se cuvine de către 
fiecare salariată. (N.T.)

14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine: 
Franceză 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
153) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Fotbal 
Meci amical, tineret 19.55 
Uvertură la opera „Oberon”
20.10 D-na King, agent se
cret (s) 21.00 Sensul
tranziției 21.45 Fotbal 
Semifinalele Cupei Italiei

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 
Cronici paranormale 13.30 
Odiseea americană (do, ep. 
1) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc 15.30 Dallas 
(s,e p. 183) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 102) 
18.00 Uraganul (s, ep. 40) 
19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 La 
asfințit (dramă SUA 1996) 
23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte

Inundațiile 
în județ 
în data de 6 martie au 

fost inundate mai multe 
gospodării, terenuri 
agricole, drumuri 
comunale din comunele 
Vata de Jos, Baia de Criș, 
Crișcior, Ribița și Teliucu 
Inferior. în unele zone și 
legăturile telefonice au 
fost deranjate.

Până ieri, 8 martie, 
față de situația anterioară 
au survenit modificări. 
Apele revărsate au 
afectat 5 gospodării în 
municipiul Hunedoara și 
17, din care 5 locuințe 
inundate, plus dis
pensarul uman, cantina 
IMH și 5 străzi, două fiind 
impracticabile, în Teliucu 
Inferior. în cele două 
localități au mai fost inun
date grădini și terenuri 
agricole.

Alunecările de teren 
au afectat o locuință la 
Vălișoara și un drum 
comunal în comuna 
Luncoiu de Jos. Se 
așteaptă ca Mureșul să 
facă surprize, la stația 
Gelmar el înregistrând 
+33 cm peste cota de 
atenție iar la Brănișca +27 
cm. Dar nivelul Mureșului 
era mult mai ridicat la 
Alba lulia. Restul râurilor 
aveau cotele în scădere. 
(V. ROMAN)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Cărările 
iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Patru 
nunti și o înmormântare (f/ 
r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Hercule 
(s) 14.00 Xena, prințesa 
războinică (s) 15.00 Spirit de 
echipă (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Cărările 
iubirii (s) 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 Aventura (s, 
ep. 4) 21.30 NYPD Blue (s, 
seria V, ep. 4) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Susan (s, seria II 
ep. 4)

AGASA
7.00 Celeste se întoarce 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Dex, mascatul (d.a/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 The African Queen (f/ 
r)12.30 Dragoste și putere 
(s/r) 13.15 Misterioasa

Asistentul maternul

Alternativă în 
protecția copilului
Unul dintre obiectivele 

esențiale ale reformei 
sistemului de protecție a 
copilului constă în 
reorganizarea activității 
de profil, scopul final fiind 
scăderea numărului de 
copii instituționalizați. 
Preluarea leagănului și a 
celor opt case de copii 
existente pe teritoriul ju
dețului nostru de către 
Direcția Județeană pentru 
Protecția Drepturilor 
Copilului Hunedoara a 
impus modificări în orga
nigrama, numărul de per
sonal și regulamentul de 
organizare și funcționare 
a instituției. Noile regle
mentări referitoare la toa
te cele menționate au fost 
aprobate recent prin Hotă
rârea nr.10/1999 a 
Consiliulujjudețean.

Principala noutate din 
organigrama Direcției o 
reprezintă apariția 
compartimentului de 
asistenți maternali, pe 
cele 24 de posturi din 
centrele de plasament, 
propuse pentru reducere 
în cursul acestui an. Asis
tenții maternali își desfă
șoară activitatea în cadrul 
Direcției încă de anul 
trecut, până acum ei fiind 
plătiți din sponsorizări.

“în strategia jude
țeană este prevăzut ca 
rețeaua acestora să fie 
extinsă, astfel încât până 
la sfârșitul anului să avem 

Taxa Bâsescu ... 
„în prelungiri"

Ministrul Transporturilor, dl Traian Băsescu, a anunțat 
la sfârșitul săptămânii trecute că termenul de plată al taxei 
pentru drumuri se prelungește până pe 31 martie. Domnia 
sa a precizat că din acest an și instituțiile statului vor fi 
obligate să plătească respectiva taxă. Așa după cum se 
știe, posesorii de autoturisme care își achită până la 
sfârșitul lunii martie taxa Băsescu vor plăti la valoarea din 
anul trecut a acesteia. (A.N.)

doamnă (s/r) 14.00 Surorile 
(s) 15.00 Marimar (s, ep. 20) 
16.00 Celeste se întoarce 
(s, ep. 28) 16.45 Guadalupe 
(s, ep. 139) 17.30 Ultima vară 
(s, ep. 88) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 76) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a, ep. 41) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
322) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 185) 21.30 
Surorile (s) 22.30 Anastasia, 
fratele meu (co.p. Italia 1973)

PRIMA TV
7.00 Music Box 12.00 Ora 

1213.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 73) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 71) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 71) 17.00Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi 
de elită (s, ep. 47) 20.00 
Camera ascunsă (div.) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 15)
21.30 Dosarele Y 22.30 Știri 
23.00 Ultima ediție 
(talkshow) 

un număr de 54 de asis
tenți maternali, mențio
nează dna Floare Sav, 
directoarea instituției. 
Cred că vom reuși 
aceasta și pentru faptul că 
situația socio-economică 
actuală face ca multe 
femei să nu aibă loc de 
muncă și să dorească să- 
și găsească unul; or, 
munca de asistent mater
nal nu este foarte ușoară, 
dar e oarecum comodă, 
țănând seama că se 
desfășoară la domiciliu”.

D.J.P.D.C. a stabilit ca, 
de regulă, asistentul ma
ternal să preia câte doi 
copii, fiindcă astfel 
adaptarea este mai 
ușoară pentru ei. Situația 
diferă însă de la caz la 
caz; spre exemplu, 
Victoria Gruiță (din Hune
doara) se ocupă de cei 
cinci frați Tirănesc iar luli- 
ana Andrei (din Deva) are 
în grijă patru copii, unul 
fiind deja adoptat.

“ Ceea ce ne bucură - 
subliniază dna Sav - este 
că la acești copii, care 
ajung ia asistenți mater
nali sau ia familii substi
tutive, schimbarea este 
vizibilă chiar și după o 
lună de zile; acesta este 
în fond cei mai important 
lucru și principalul 
avantaj pentru copii’.

Georgeta BÎRLA

HBG>
10.00 Flash (dramă SUA 

1998) 11.30 Spionu
Dandana (co. SUA 1996] 
13.00 Războiul fiareloi 
(d.a) 13.30 Nemesis 2: 
Nebula (thriller SUA 1995;
15.15 Cu cărțile pe față 
(f.a. SUA 1998) 16.45 
Weekend cu un mort (co 
SUA 1989) 18.3C
Inseparabilii (thriller SUA 
1988) 20.30 Eliberați-i pe 
Willy 3 (f.a. SUA ’97)’22.0C 
Rămășițele zilei (drame 
SUA 1993)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program c 

mercial PRO TV Deva 07J 
- 09.00 “Bună dimineaț 
PRO TV e al tăul” (copr 
ducție cu stațiile local 
09.10-10.00 Progra 
comercial PRO TV De' 
17.00-17.15 Știrile PRO " 
(coproducție) 22.15-22. 
Știri locale

iieceșceț
Marți, 9 martie

Z> BERBEC
Veți avea o bucurie 

neașteptată, de care și dv. 
veți fi mirați. Nu așteptați ajutor 
din partea nimănui în privința 
banilor.

O TAUR
Nici de-acum încolo nu 

astrele vor decide asupra 
dispoziției Taurilor, a atitudinii 
lor față de dragoste și sex. 
Acestea depind doar de ei și 
de partenerii lor.

3 GEMENI
La serviciu aveți foarte mult 

de lucru. Nu vă deranjează, 
dar v-ar prinde bine câte o 
pauză din când în când, 
încercați să vă odihniți puțin în 
aer liber, în mijlocul naturii.

O RAC
în această zi, din punct de 

vedere fizic sunteți la forma 
de vârf. în mod deosebit, aceia 
care s-au născut în zile 
impare au posibilități 
extraordinare de a se- 
perfecționa.

O LEU
Aveți multe planuri de viitor, 

dar nici unul dintre ele nu este 
prea realist. Nu vă înțelegeți 
bine nici cu colegii, deoarece 
sunteți prea exigent. Ar fi 
indicat să vă schimbați 
comportamentul.

2 FECIOARĂ
Partenerul vă adoră! Marea 

problemă este că dv. începeți 
să fiți plictisit de această 
situație. Atenție ca nu cumva 
relația să se sfârșească 
fiindcă partenerul se va plictisi 
de dv.!

2 BALANȚĂ
Veți primi un ajutor moral de 

unde vă așteptați mai puțin. 
Veți scăpa de unele obligații și 
veți fi mai modești. Păstrați 
distanța față de colegi și 
prieteni, dar cu partenerul fiți 
mai deschiși.

O SCORPION
Zburați până la cer cu 

fantezia dv. Este cazul să 
coborâți cu picioarele pe 
pământ, pentru că altfel nu veți 
rezolva nimic cu succes. 
Atenție la femeile din Pești!

,0 SĂGETĂTOR
Vin zilele când vă veți simți 

foarte stăpâni pe dv. Vă faceți 
un bilanț ori pur și simplu 
reluați toate cele obținute 
până acum. Dacă balanța se 
înclină pozitiv, încrederea dv. 
se va amplifica.

O CAPRICORN
Astăzi aveți o zi într-adevăr 

plină de necazuri. Tocmai de 
aceea “îndrăzniți" să riscați. 
Jucați la loto, cărți sau la 
ruletă. Dacă nu aveți noroc 
aici, atunci o să-l aveți sigur în 
dragoste.

O VĂRSĂTOR
Nu vă plictisiți, se reînnoiesc 

niște dispute mai vechi. Nu vă 
răzbunați pe partener, nu el 
este răspunzător pentru 
antecedente.

O PEȘTI
Orice plan de călătorie îl veți 

face cu grijă și în amănunt. 
Imprevizibilul vă dă târcoale 
iar cunoștințele din zodiile 
Rac sau Balanță vă pot da 
idei folositoare.
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