
Prima emisiune de certificate 
de trezorerie pentru populație

Ministerul Finanțelor va lansa în data de 20 aprilie 
prima emisiune de certificate de trezorerie pentru 
populație, derularea acesteia urmând să aibă loc prin 
trezoreriile sectoarelor 1, 2, 3 și 6, informează un 
comunicat al Direcției Generale de Trezorerie din 
Ministerul Finanțelor remis agenției MEDIAFAX.

Valoarea unui certificat este de un milion de lei, cu 
o perioadă de scadență de 90 de zile și cu o dobândă 
de 80% pe an.

Ministerul Finanțelor a lansat săptămâna trecută, 
pentru prima oară, o emisiune de titluri de stat în valută 
pentru populație. Resursele obținute din vânzările de 
titluri de stat atât în valută cât și în lei vor fi folosite 
pentru acoperirea deficitului contului curent.

Conflictul din Iugoslavia

“Războiul este doar o ieșire lașă 
din problemele păcii”

Titlul acestui articol este luat 
cuvânt cu cuvânt, nu numai 
inspirat, din scrierile lui Thomas 
Mann. Cine a fost și ce a vrut 
acest prozator german (n.1875 
- m.1955), care în timpul 
dictaturii naziste s-a exilat în 
Elveția și apoi în SUA, aflăm din 
operele sale lăsate moștenire, 
pentru care" în 1929 a primit 
premiul Nobel, publicistica sa 
având puternice accente 
antifasciste, lată că acum, la

sfârșit de mileniu, când se 
conturează un neofascism, 
suntem confruntați cu fapte 
similare celor care l-au 
determinat pe scriitor să 
formuleze idei cu valoare de 
simbol, sintetizate în inegalabila 
sa expresie potrivit căreia: 
“Războiul este doar o ieșire lașă 
(nerușinată spunem noi) din 
problemele păcii1’. Că așa stau în 
realitate lucrurile ne-o 
demonstrează pe viu sinistrele

evenimente organizate de forțele 
Alianței în Balcani, unde se vede 
limpede că vor să aprindă flacăra 
celui de-al treilea război mondial, 
neputând, în astfel de condiții, să 
facem abstracție de prezicerile 
biblice, după care lumea, aflată 
acum în pragul autodistrugerii 
prin tehnica acumulată în arma
ment, care aduce fabuloase 
câștiguri fabricanților, va pieri prin 
foc.

Gustul dictatorilor lumii, care,

în numele democrației 
mondiale sacrifică orice prin
cipii etnice și religioase, aprind 
războaie unde și când vor, 
denotă că echilibrul lumii este 
în mare pericol, că unii aleși ai 
națiunilor sunt grav bolnavi și 
ar trebui să fie trimiși urgent 
unde le este locul, la tratament

Nicolae TÎRCOB
(Continuare in pag. 2)

O inițiativă lăudabilă

TOMBOLĂ
IA

BENZINĂ
Așa după cum deja și-a 

obișnuit clienții, benzinăria 
Rom Business Oil din Deva 
a decis să facă și cu ocazia 
sărbătorii Paștelui o bucurie 
celor mai fideli dintre aceștia, 
în data de 10 aprilie a fost 
organizată o tombolă la care 
s-a,putut câștiga nici mai 
mult nici mai puțin decât o 
tonă de benzină. Prezent la 
tragerea la sorți a 
câștigătorilor dl Marius 
Vărgaș, unul dintre asociații 

I firmei, a spus că s-a 
intenționat permanentizarea 
acestui eveniment, întrucât 
s-a dovedit a fi extrem de 
bine primit de către public. 

I Premiul cel mare a fost 
câștigat de către dl loan 
Crișan, din Simeria care, 
după ce a alimentat mai bine 
de 1000 de litri de 
combustibil, a câștigat încă 
200. Ceilalți 800 de litri au 
fost împărțiți în mod egal 
altor 8 clienți pe care i-au 
ales sorții. Lista cu numele 
acestora este afișată la 
sediul firmei. (A.N.)
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Acordă dobânzi atractive 
la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 60% 
Xla 60 de zile - 62% 
X la 90 de zile - 64%<____ _ _____ >

Deva

Ajutoare 
umanitare

Ieri, la Deva, o dele
gație aparținând Asociației 
Caritas din localitatea 
germană Unna a fost 
prăzentă în municipiul 
nostru, unde a predat 
autorităților locale ajutoare 
umanitare constând în 
haine pentru adulți și copii, 
jucării, pantofi și lenjerie de 
pat.

Potrivit celor declarate 
de către Barbara Im- 
hauser, conducătoarea 
delegației, ajutoarele uma
nitare se adresează fami
liilor cu o situație materială 
deosebită care se află în 
evidența Primăriei Deva.

Din 1990 până în 
prezent, Asociația Caritas 
din Unna, Germania, a mai 
fost prezentă la Deva încă 
de trei ori cu ajutoare 
pentru cei nevoiași, 
valoarea totală, numai a 
ultimului transport, fiind de 
aproximativ 2.000 de 
mărci. (C.P.)

• - Mioaro, la chef 
le-ai cant lăsat curtată 
de alții... Tu uiți că 
ești soția mea?

— Dă, dar dacă unul 
dintre noi moare, eu 
cu cine mă mărit?

..... ’ 1 ----- ■ i i i ■ >

PARTIDELE ÎSI FAC GUVERNE

Vădit lucru, Viorel 
Cataramă este un 
om puternic. Și înainte de 

1989 a fost puternic După 
revoluția din decembrie el 
și-a dat jos epoleții 
invizibili, a uzitat din plin 
de relațiile vechi și de banii 
noi ai băncilor și în scurt 
timp a pus mâna pe indus
tria de mobilă a țării. 
Conștient că trebuie să 
aibă și acoperire politică, 

l a intrat în PNL a ajuns 
senator, și-a pus la bătaie 
niște bani, cu care l-a 
ispitit pe venerabilul 
Mircea lonescu Quintus, i- 
a învăluit repede pe ceilalți 
colegi, devenind vicepre
ședinte al partidului, apoi 
și președinte al comisiei 
economice a Senatului.

Setea de putere l-a 
împins spre mai mult, 
supărându-se foarte

atunci când, în locul său, 
pentru funcția de ministru 
de finanțe a fost propus și 
apoi numit colegul de 
partid, Decebal Traian 
Remeș. Nemulțumirile 
pentru că nu i-au fost

apreciate și promovate 
ideile l-au determinat pe 
Viorel Cataramă să-și dea 
demisia din PNL și să se 
înroleze în PNR, unde 
amicul său Virgil 
Măgureanu îi pregătise 
funcția de președinte în 
locul profesorului Mihai 
Berea. Fostul liberal 
convins a urcat repede pe 
tron, și-a impus doctrina 
proprie și puteri nelimitate,

și-a propus vicepre
ședinții, și-a afirmat 
opțiuni îndrăznețe pe 
eșichierul politic. La 
primul Congres al 
Partidului Național 
Român, care l-a ales în 
funcția de președinte al 
acestei formațiuni 
politice, Viorel Cataramă 
a fost desemnat și pentru 
funcția de prim-ministru 
în eventualitatea 
câștigării . viitoarelor 
alegeri. Iar până la 30 
septembrie a.c. va fi 
anunțat și reprezentantul 
pentru funcția de 
președinte al țării. Numai 
că partidul e subțire, 
chiar dacă au mai venit 
spre el câțiva parla
mentari. Dar au început și

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Expoziție de fotografii
Azi, ora 17, la Galeriile din Deva ale Fondului 

Plastic are loc vernisajul unei expoziții de 
fotografii oferind imagini inedite din China, țara 
de la soare-răsare. Manifestarea este organizată 
de Muzeul Civilizației Dacice și Romane, 
Asociația de prietenie româno-chineză, Uniunea 
Artiștilor Plastici și Inspectoratul Județean 
pentru Cultură. (M.B.)

MINUNEA 
ÎNVIERII

Cea mai mare sărbătoare 
a creștinătății - învierea 
Domnului iisus Hristos - a 
însemnat pentru ortodocși 
și greco-catoiici un moment 
înălțător de purificare 
sufletească, de lumină caldă 
și blândă revărsată cu 
generozitate asupra noastră, 
a tuturor. Am devenit mai 
buni și mai primitori cu 
întreaga noastră ființă!

!n săptămâna trecută, 
biserica și slujitorii ei au 
oficiat zilnic denii, au 
chemat lumea ia slujbă, 
amintind de suferințele 
Mântuitorului ia ce ie 12 
evanghelii, de prohodul 
Domnului, iar sâmbătă 
noaptea am fost martorii 
Minunii învierii. Miile de 
credincioși au înconjurat 
bisericile, în ciuda vremii 
neprielnice, venind să ia 
lumină și să dăruiască 
lumină. Frumusețea
momentului a fost 
desăvârșită, fie că s-a 
manifestat ia Catedrala 
"Sf.Nicolae” sau Biserica 
"Buna Vestire" din Deva, fie 
ia bisericile din Orăștie, 
Hațeg, Petroșani, Mărtinești, 
Roșcani, Romos sau 
Sântămărie Oriea... Și au 
mai fost un mare număr de 
tineri care au colindat 
localitățile cu lumânări 
aprinse!

Duminică și iuni - două 
ziie în care obiceiurile de 
Paști s-au manifestat in 
deplinătatea și profunda ior 
Semnificație. Ciocnitul 
ouăior, aruncarea mone
delor după ouă, aiergatui 
prescurii ... Și de această 
dată, familiile s-au reunit 
laolaltă în jurul meselor de 
sărbătoare, udate cu un 
pahar de vin. Ne-am lăsat 
cuprinși de Minunea învierii 
Domnului și, fără îndoială, 
de reînvierea noastră ca 
oameni!

Minei BODE A

y. Casa Județeană a Cooperativelor de Credit
"CONCORDIA ROMÂNĂ" HUNEDOARA

Având susținerea 
BĂNCII INTERNAȚIONALE A RELIGIILOR 

lansează o EMISIUNE SPECIALĂ DE
"CERTIFICATE DE DEPOZIT"

CU DOBÂNDĂ FIXĂ ANUALĂ DE 85%
PE TERMEN DE 100 DE ZILE

Vânzarea acestora se va face în zilele de 13, 14 și 15 aprilie 
1999, între orele 08-18.

Valoarea nominală a unui Certificat de Depozit este de 
1.000.000 lei.
5 DEVA, Piața Victoriei, nr.2, parter (clădirea IPH), telefoane 

234561; 234562.
Z> HUNEDOARA, str. Republicii, bloc 8, ap.3, parter, telefon 

712211.
2 ORĂȘTIE, str. Republicii, bloc C2, parter, telefoane: 240931, 

240932.
7) BRAD, str. Republicii, bloc 6, parter, telefoane: 234563, 

234564.
HAȚEG, str. T. Vladimirescu, bloc SI, parter, telefoane: 

771090, 771091.
S DOBRA, str. 1 Decembrie, nr.9, telefon 283270.
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Minorii nu
vor mai

putea 
cumpăra 
produse din 
tutun

Minorii nu vor mai putea 
cumpăra produse din tutun, 
a stabilit Guvernul printr-o 
ordonanță de urgență.

în același timp, actul 
normativ prevede inter
zicerea reclamelor la 
produsele din tutun în sălile 
de cinematograf, atât în 
incinta de funcționare a 
acestora cit și pe parcursul 
derulării producțiilor 
cinematografice.

Nerespectarea preve
derilor referitoare la reclama 
la produsele din tutun se 
pedepsește cu amendă 
contravențională de la 10 la 
50 milioane lei, iar cele 
referitoare la vânzarea 
produselor din tutun tinerilor 
sub 18 ani, cu amendă 
contravențională de la 
500.000 lei la 5 milioane lei.

Aritmetica cu logică inversă
Recent, Banca Națională a României a aruncat 

pe piață moneda de cinci sute de lei. Vă rog să 
mă credeți că atunci când scriu “a aruncat pe piață" 
știu foarte bine că sintagma oficială nu este “ a 
aruncat" ci “ a pus în circulație". Repet totuși: BNR 
a aruncat pe piața monetară moneda de cinci sute 
de lei. Ce înseamnă ea? în termeni BNR urmează 
să înlocuiască în timp bancnota de hârtie cu 
aceeași valoare, cu chipul lui Brâncuși imprimat 
pe ea, emisă în decembrie 1992, cu care va circula 
o vreme în paralel până la retragerea lui "Brâncuși" 
de pe piața monetară.

De ce am intitulat rândurile acestea “Aritmetica 
cu logică inversă?" Ei bine, am avut curiozitatea 
să cântăresc pe cântarul electronic o monedă de 
cinci sute de lei. Cântărește exact cinci grame. 
Am cântărit și o monedă de cincizeci de lei, 
emisiune 1991: tot cinci grame. Am cântărit pe 
același cântar și o monedă de o sută de lei - 
emisiune 1993: zece grame.

Prin urmare, într-o monedă cu valoarea de o 
sută de lei - emisiune 1993, se cuprind ca masă 
două monede cu valoare de cinci sute de lei - 
emisiune 1999. Tot moneda de cinci sute de lei - 
emisiune 1999, se cuprinde, ca masă, o dată, în 
moneda de cincizeci de lei, emisiune 1991. Există 
aici vreo logică aritmetică? Una inversă, da, dacă 
cu logica putem vehicula după dorință. Când în o

sută de lei emisiune 1993 intră două monede de 
cinci sute de lei, emisiune 1999, să nu-mi spuneți 
că este vorba despre echilibru pe piața monetară. 
Raportul între valori și masă a monedelor vorbește 
fără echivoc despre puterea de cumpărare a 
monedei respective. Să mă contrazică orice 
bancher dacă are argumente temeinice. Dacă mă 
convinge, sau vă convinge - că ceea ce puteați 
cumpăra în 1991 cu cincizeci de lei cumpărați în 
1999 cu cinci sute de lei, sau ceea ce ați cumpărat 
în 1993 cu o sută de lei cumpărați mai mult în 
1999 cu o mie de lei (două monede a cinci sute 
de lei) mă închin.

Față de 1990 (anul în care în noiembrie a 
început liberalizarea prețurilor și tarifelor) statistica 
a operat cu un coeficient de scumpire a vieții de 
533 (1997 - 1998) ca să ajungă în 1999 la circa 
630. Noi însă nu mâncăm cifre statistice. Ne- 
întreținem dureros viața, la limita decenței sau a 
subzistenței cu venituri de douăzeci și ceva până 
la o sută și ceva de dolari pe lună, cumpărând în 
1999 cu două monezi de cinci sute de lei mai puțin, 
mult mai puțin decât cumpăram în 1993 cu o 
monedă de o sută de lei.

Câte motive de reflecție îți pot oferi un cântar 
electronic și trei monede de 50 de lei, de 100 de 
lei, de 500 de lei.

fon CIOCLEI

Miercuri 
14 aprilie 

tvr
9.00 TVR Cluj-

Napoca 10.05 TVR lași 11.00 
Handbal feminin 12.05 
Căsuța din prerie (r) 13.00 
Universul cunoașterii (r) 
14.10 Santa Barbara (r) 
15.00 Repere vitale 16.30 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
17.00 Medicina pentru toți
17.30 Familia Simpson 18.10 
Sunset Beach (ep. 437) 
19.00 Jumătatea ta 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Lumea 
bărbaților (ep. 10) 21.30 Im
pact 22.00 în compania 
vedetelor

T'/R 2
8.00 Desene animate (r) 

9.00 Pelerinaje 9.30 
Principiul domino-ului (r)
10.30 Teleenciclopedia (r) 
12.00 Repere cinema
tografice (r) 12.35 Studioul
șlagărelor 13.05 Rebelul (ep.

14.00 Emisiune în limba

PARTIDELE IȘI 
FAC GUVERNE

(Urmare din pag. 1)

să plece. Fuziunea PNR cu PDSR, cum 
speră unii, chiar din preajma dlui Ion 
Iliescu, nu prea pare plauzibilă, iar cea cu 
PUNR nu-i dă mare forță.

Fiind orientat mai mult spre dreapta 
decât spre stânga, PNR ar putea încerca o 
apropiere de Uniunea Forțelor de Dreapta, 
fostul PAR al lui Varujan Vosganian, dar și 
această formațiune politică, având tentă de 
dreapta răspicat exprimată, a anunțat că 
foarte curând își va constitui un guvern 
alternativă, cu 14 ministere, cu prim- 
ministru, cu restul tacâmului, începând să 
lucreze chiar așa. Pe de altă parte, culoarea 
fostului partid unic îi diferențiază net pe 
liderii acestor formațiuni politice, Varujan 
Vosganian nevăzând vreodată... cartonașul 
roșu, ceea ce îl îndreptățește acum să 
privească hotărât spre capitalism în 
România.

Dacă îi avem în vedere și pe foștii prim- 
miniștri Nicolae Văcăroiu și Victor Ciorbea, 
și ei cu priviri piezișe, dar și optimiste, spre 
Palatul Victoria, constatăm limpede că nu 
de guverne și de prim-miniștri duce lipsă 
România, ci de seriozitate în sfera politică 
și de competență „la zi” în cea economică. 
Până una, alta, să vedem ce va mai putea 
face Guvernul Radu Vasile pentru 
redresarea economică și așezarea țării pe 
coordonatele dezvoltării. Mai ales în 
condițiile în care PDSR și PNR nu-i mai dau 
nici o șansă, iar sindicatele sunt decise să- 
i grăbească sfârșitul.

Războiul este doar o
ieșire lașă....
(Urmare din pag. 1)

intensiv, dacă mai pot să fie recuperați.
Trecând prin istorie, nu putem 

ignora nici aprecierea lui Benjamin 
Franklin - inventatorul paratrăsnetului 
(ce paratrăsnet ar trebui acum pentru 
NATO!) (n.1706 - m.179O) - fizician, 
filosof, economist și om politic american 
(din Boston), care a participat la 
elaborarea declarației de independență 
a Statelor Unite (1776) și, reprezentând 
SUA în Franța (1776-1785), a reușit să 
încheie în 1778 o alianță franco- 
americană, această apreciere făcută cu 
peste 200 de ani în urmă având și acum 
valabilitatea sa, potrivit căreia: 
“Niciodată nu a existat un război bun 
sau o pace rea".

Păcat, mare păcat că aceste 
considerente izvorâte din minți luminate 
supt acum date uitării și se ascute ura 
împotriva unor oameni pașnici, 
bombardamentele în Sfintele Sărbători 
creștinești constituind un puternic 
semnal că istoria lumii se găsește la o 
răscruce, când totul se bazează pe 
forță, rațiunea celor ce decid fiind orbită 
de interesele marilor magnați, care vor 
cu orice preț să testeze armele 
sofisticate și să înregistreze profituri 
serioase. Nu mai apare ca fiind 
depășită, în astfel de condiții, aplicarea 
teoriei lui Malthus, numai că acum 
aceasta este actualizată. Faptul că în 
zona Balcanilor s-a concentrat cea mai 
densă armată supersofisticată, expresie 
a autodistrugerii omenirii, prin care 
NATO, organizație "născută” pentru

pace, dar acum percepută ca instiga
tor la război, vrea să-și impună 
autoritatea și politicile sale teritoriale, 
denotă că omenirea se găsește la o 
răspântie, americanii și aliații lor grăbind 
venirea unei noi "civilizații" - să nu zic 
dictaturi - sau dacă ne referim la 
spusele lui Malraux, confirmarea 
spuselor sale după care "Secolul XXI 
va fi religios sau deloc".

Revenind la realitate, asistăm cum, 
manipulând opinia publică prin mass
media și infiltrând spioni acoperiți sub 
acțiuni umanitare în Iugoslavia, aliații 
pregătesc invazii de proporții, să "spele" 
rușinea unui război pe care l-au 
provocat împotriva unui popor suveran 
și independent. Vedem cum și Ungaria, 
recent intrată în NATO, se opune 
ajungerii în Iugoslavia a ajutoarelor 
umanitare trimise din Rusia, pretextând 
că acestea au și combustibil pentru 
întoarcere (!) Poate că rugăciunile 
pentru pace îi vor trimite pe instigatorii 
la război acolo unde le este locul, dacă 
ei nu mai au simțul măsurii între viață 
și moarte. Trebuie reflecții adânci la 
spusele invocate în aceste rânduri. 
Bilanțurile și deciziile criminale ale 
Alianței nu sunt de natură să încurajeze 
pacea, ci să favorizeze războiul. Să nu 
spunem că cheltuielile cu catastrofa 
umanitară provocată de Alianță sunt de 
multe ori mai mari decât costurile păcii 
în regiunea Kosovo, NATO având astfel 
o tristă aniversare. Se apreciază că 
aventura în Iugoslavia depășește deja 
un miliard de dolari. Cine pierde, cine 
câștigă din acest conflict?

"CU BICICLETA ORI PE JOS"

maghiară 15.10 Limbi 
străine: germană 15.35 
Desene animate 16.00 
Grecia (ep. 6) 16.45 Santa 
Barbara (ep. 826) 20.10 
Căsuța din prerie (ep. 5)
21.45 Fotbal: AC Parma - 
Fiorentina, în prima manșă

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

cu Teo și Mircea 10.00 Știri 
10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s, ep. 101,102)11.30 
Odiseea americană 12.00 Să 
fii cel mai bun (ep. 2) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 21) 14.00 
Foișorul de foc 15.00 Trei 
destine (ep. 124) 16.10 Ape 
liniștite (s, ep. 24) 17.00 Știri 
17.25 Camila (s, ep. 19, 20) 
19.00 Observator 20.00 
Prezentul simplu 20.30 L A. 
Doctors (s, ep. 2) 21.20 
Cronici paranormale (ep. 46)
22.15 Observator

PRO TV
10.00 Tânăr și neliniștit (r)

10.45 Aventura (r) 11.30 
NYPD Blue (r) 12.30 Susan 
(r) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Hercule (ep. 34)
13.45 Xena, prințesa 
războinică 14.30 Spirit de 
echipă (ep. 42) 15.00 
Galactica (ep. 22) 16.00 
Tânăr și neliniștit (ep. 723)
16.45 Cărările iubirii (ep. 
68) 17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (ep. 
106) 18.45 Știrile PROTV
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Ultima șansă (dramă, SUA, 
1996) 22.30 Știrile PRO TV
22.45 Nebun după tine (ep. 
32)

ACASĂ
7.45 - 12.30 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 
Marimar (ep. 67) 15.00 
Surorile (r) 16.00
Guadalupe (ep. 170) 17.00 
Viața noastră (ep. 33) 
17.50 Dragoste și putere 
(ep. 353) 18.45 înger 
sălbatic (ep. 22) 19.30 
Căsuța poveștilor (d.a)

Am descins zilele trecute prin 
câteva localități rurale din vestul 
județului, încercând să aflăm cum 
trăiesc și gândesc oamenii satelor, ce 
preocupări deosebite au.

La Lăsau, atenția ne-a fost captată 
la un moment dat de un imens pavi
lion de albine, amplasatîntro grădină,
peste drum de o casă arătoasă.
Aparține familiei Bujoran. “Mă ocup de 
albine, am fost apicultor" - spunea dl
Ionel Bujoran. De ce folosește verbul

20.15 Celeste se întoarce 
(ep. 59) 21.00 Minciuna 
(ep. 19) 21.45 Surorile (ep. 
78) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Crucea de fier (f)

PRIMA TV
9.00 Prima oră 12.00 în 

căutarea dreptății (ep. 23) 
13.00 Atingerea îngerilor 
(ep. 99) 14.05 Celebri și 
bogați (ep. 99) 15.00 Maria 
Mercedes (ep. 17) 16.10 
Tia și Tamera (ep. 97) 16.30 
Malcolm și Eddie, (ep. 97) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (ep. 
83) 20.00 Camera ascunsă
20.30 Comisarul Rex (ep. 
20) 21.30 Gardă de corp 
(ep. 7)22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție

HB0
10.00 Măscăriciul 

(comedie, SUA, 1995)
11.30 Băieții domnișoarei 

la timpul trecut? Răspunsul ni-l dă 
tot dumnealui: "Pentru că statul nu 
ne mai ajută cu apicultura. 
Produsele nu mai ău preț, la stat 
mierea de salcâm este 18.000 lei 
kilogramul, iar cea polifloră 11- 
12.000 lei, foarte puțin față de 
prețurile particularilor."

Ionel Bujoran este și agent 
poștal, având repartizate satele 
Tisa și Lăsău (Oficiul poștal Deva 
II). Lucrează de numai câteva luni, 
intenționând să-și completeze 
vechimea pentru pensie, cum 
spunea. Are aproximativ 40 de 
abonați la ziare și distribuie pensiile 
sau alte drepturi bănești pentru 
aproximativ 180 de persoane. 
Pentru a ajunge la casele abonaților 
și pensionarilor, parcurge 
aproximativ 15 km zilnic. "Acum mă 
pot folosi de bicicletă, dar iarna 
merg pe jos" - spunea. La cei 53 
de ani pe care-i are nu i se pare 
prea greu. Dimpotrivă. Este o 
activitate nouă pentru dumnealui (a 
avut alte câteva meserii de care a 
fost obligat să se despartâ), dar are 
credința că la orice vârstă poți 
învăța și altceva.

Estera SÎNA

Evers (dramă, SUA, 1997)
13.30 Până la capăt 
(comedie, SUA, 1997)
15.15 Puiul de urs 
(comedie, Canada, 1997) 
17.00 Franklin (d.a) 17.30 
Urmărirea (acțiune, SUA, 
1997) 19.00 Julian Po 
(dramă, SUA, 1997)20.30 
Jerry Maguire (dragoste, 
SUAk 1996) 22.45 
Stargate (s) 23.30 
Freejack (SF, SUA, 1992)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

Redac(ia nu-și asumă 
modificările ulterioarei 
intervenite în programele 
posturilor TV. j

Miercuri, 14 aprilie

3 BERBEC 
(21.III - 2O.IV)

Se arată oportunități de 
câștiguri în zilele 
următoare probabil și prin 
mijlocirea unor oameni 
suspuși, poate chiar o 
călătorie de afaceri.
3 TAUR 
(21.IV - 21.V)

Concentrați-vă asupra 
esențialului și nu refuzați 
o propunere de investiție 
-așteptând ceva mai 
serios. Nu vă încredeți în 
cei ce promit și nu fac. 
3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Nu tolerați să fiți 
învinovățit de cineva 
pentru pierderea înregis
trată. Nu aveți nici o vină 
și nu trebuie să aveți 
remușcări din vina altuia. 
3 RAC 
(22.VI - 22.VII)

La slujbă și acasă 
sunteți în centrul atenției, 
vă distrați copios. Mai 
ales cei născuți în zi pară 
au prilejul unui chef 
deosebit.
3 LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Nu împărtășiți opiniile 
partenerei, vă temeți că 
cedând vă pierdeți 
autoritatea. Uitați că în 
dragoste toți sunt egali. Și 
profesional vreți să 
dirijați.
3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Nu vă lăsați conduși de 
sentimente! Colegii nu-i 
puteți alege, astrele nu vă 
ajută în plan financiar. 
Zâmbiți și uitați de 
probleme.
3 BALANȚĂ 
(22.IX- 22.X) ’

Norocul e pe cale să 
vină. E timpul pentru 
distracții, dar cu limite. 
Ceea ce dăruiți altora, veți 
primi înapoi cu dobândă. 
3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Problemele din familie 
sunt din cauza banilor, 
dar veți depăși această 
perioadă. Vă certați cu 
prietenii de care aveți 
nevoie.
3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Propuneri financiare 
avantajoase sunt pe 
drum. Analizați bine 
oportunitățile. Se arată o 
răscruce în iubire. Nu vă 
pripiți!
3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Ziua e plină de 
contradicții. Ideile dv.sunt 
acceptate și astfel reușiți 
să vă faceți noi relații 
necesare în viitor.
3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Partenerul ideal pentru 
o relație este un Scorpion. 
Dacă scăpați de 
egocentrismul dv legătura 
va fi durabilă. Gândiți-vă 
și la celălalt ca să-l 
păstrați.
3 PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

V-ați recăpătat buna 
dispoziție. Chiar dacă 
partenerul se ceartă tot 
timpul cu dv nu vă 
supărați și dacă are 
dreptate cedați, 

jiegescei»
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0 etapă în care 

pronosticurile s-au 
adeverit

Statutul de favoriți al echipei gazdă în 
meciul considerat derby-ul etapei s-a adeverit 
și în Giulești. Deși în avancronicile ziarelor de 
specialitate și ale rubricilor de sport și în "dez
baterile" microbiștilor se anticipa un meci 
destul de echilibrat, cu un rezultat strâns, pe 
teren situația a fost puțin schimbată: oaspeții, 
situați pe un loc foarte bun ce îl râvnesc multe 
echipe, de data aceasta nu au dat replica 
așteptată chiar și de elevii lui Nicolae Manea, 
începutul partidei a fost promițător, băcăuanii 
acoperind bine terenul, își arătau posibilitățile 
și în atac. Deși fără Sabău și cu Lupu într-o 
formă mai slabă, “mijlocul" rapidist câștigă 
teren, acțiunile ofensive devin tot mai peri
culoase. Primul gol înscris de Rapid a dat 
semnalul unei victorii destul de lejere, Ganea 
și apoi Șumudică ridicând scorul la 3-0 în 
favoarea Rapidului și suporterilor din Giulești 
nu le-a rămas decât să urmărească rezultatul 
echipei Dinamo cu Astra Ploiești. Meciul tele
vizat a dat câștig echipei oaspete prin golul 
marcat în minutul 29 prin Mihalcea. Dinamo- 
viștii și-au creat și alte ocazii dar n-au izbutit 
să mai introducă balonul în plasa porții lui 
Mulțescu care s-a remarcat prin câteva inter
venții oportune. E. drept însă că și gazdele au 
fost urmărite de ghinion, nereușind nici măcar 
să egaleze deși au fost în situații clare de a 
înscrie de vreo 4- 5 ori! Dinamoviștii de pe 
teren, banca tehnică și din fața stadioanelor au 
răsuflat ușurați că au scăpat față curată în 
meciul cu Astral

Partida de infarct pentru gazde și oaspeți s- 
a desfășurat la Reșița. în minutul 83, scorul 
era 2-0 în favoarea militarilor prin golurile 
realizate de Roșu (‘53) și Dănciulescu ('83). 
Totul părea clar. Numai că Zotincă finalizează 
o centrare a lui Perșu și la scorul de 1-2, 
renasc speranțele in tabăra reșițenilor și bu
curia lor nu cunoaște margini în prelungiri 
când noua achiziție a CSM Reșița, Vali Ștefan, 
aflat la circa 22 de metri de poarta lui Ritli, 
șutează puternic în colțul din dreapta și tabela 
arată scorul partidei: 2-2!

Ca și lupta pentru primele trei locuri, și în 
subsol se trage din greu din partea unor formații 
de a evita retrogradarea. De remarcat succesul 
Forestei în fața Olimpiei S.M., forestierii apro- 
piindu-se de CSM Reșița, pericol de care elevii 
lui Roșea trebuie să se ferească ca de foc. în 
schimb, alte două echipe din Ardeal - "U" Cluj și 
Olimpia Satu Mare - nu vor putea supraviețui pe 
prima scenă fotbalistică a țării, îngroșănd 
rândurile Diviziei B în viitorul campionat.

C. SANDU

tr DIVIZIA 82
Devenii au fost foarte aproape 
de victorie

ASA TG. MUREȘ - 
VEGA DEVA 1-1

După înfrângerea de acasă, în urmă cu 
2 etape, conducerea clubului, noul an
trenor principal Alin Cazaciug au căutat să 
remonteze din, punct de vedere psihic 
echipa, să-i mobilizeze pe jucători să abor
deze cu încredere cele două partide ce 
urmau să le dispute în deplasare, la două 
formații bine cotate în fotbalul divizionar B, 
unde greu se iau puncte, la Gaz Metan Me
diaș și ASA Târgu Mureș. în etapa inter
mediară de miercurea trecută, Vega Deva 
a dat o ripostă destul de bună la Copșa 
Mică unde și-a disputat meciul cu Gaz Me
tan, ce a reușit victoria, dar la un scor 
strâns (3-2), golurile devenilor fiind mar
cate de Tănasă.

A urmat partida de sâmbătă la Târgu 
Mureș. Și în acest joc devenii au intrat pe 
teren deciși să plece de aici măcar cu un 
punct. Și au reușit. Dar, să relatăm corect, 
după ocaziile avute, devenii s-ar fi putut 
întoarce acasă cu o victorie! Ce bine ar fi 
fost! însă, punctul cucerit are valoarea lui, 
Vega în ciuda susținerii a 2 meciuri con
secutive în deplasare se află pe locul 12, 
peste Drobeta, Apulum și Jiul.

Devenii încep bine, cu o nouă formulă 
în apărare Bosânceanu, Bordean, Căldu- 
raru, Luca, Tănasă, de care rareori s-a 
putut trece, ei prind curaj și inițiază acțiuni 
ofensive în viteză, pe ambele laturi ale 
terenului, reușind să creeze pericol la 
poarta lui Rotaru. Gazdele, care resimt 
plecarea.lui Stanciu, și-au creat o bună 
ocazie de a înscrie în min. 40, când Romu
lus Miclea a luftat de la 5 metri!

în repriza a ll-a, ambele formații au 
forțat în atac pentru a înscrie. în min. 50 
Răican plecat într-o cursă spre poarta 
adversă ajunge singur cu portarul și avea 
posibilitatea să-l depășească, dar a ratat 
golul. Zece minute mai târziu, și Popa 
ajunge singur cu Rotaru și ratează o mare 
situație de a marca. Golul vine totuși în 
min. 68, Enedi șutează în colțul lung și 
Maria scoate balonul din plasă 1-0. Vega 
egalează destul de repede, în min. 72: 
Tase pleacă pe stânga în viteză cu balonul 
la picior, “urcă" sus, centrează pe flancul 
drept, Popa recentrează în fața careului 
mic și Răican reia cu piciorul drept balonul 
în vinciul porții 1-1. Și totuși devenii trec pe 
lângă victorie, în min. 90 Popa bine de- 
marcat nu poate intercepta mingea și ra
tează golul victoriei!

Sabin CERBU 
>•_______________________________________________ <

>
Tactica oaspeților a învins 
ambiția gazdelor

CIF ALIMAN BRAD
VICTORIA CALAN

0-2 (0-2)
Datorită sărbătorilor Paștelui, jocurile 

contând pentru etapa a XlV-a a diviziei D s- 
au disputat în devans, joi, 8 aprilie ac. întrucât 
ambele echipe au intrat în teren cu gândul la 
victorie, una dintre cele mai interesante par
tide ale rundei s-a disputat la Gurabarza, între 
CIF Aliman Brad și Victoria Călan. Gazdele 
doreau să-și ia revanșa pentru înfrângerea 
din tur, iar oaspeții vizau victoria pentru a se 
menține în plasa liderei Parângul Lonea.

începutul primei reprize a fost sărac în 
faze de poartă. în schimb, jocul a plăcut 
datorită ambiției cu care s-a jucat și a lup
tei acerbe pentru fiecare balon. Chiar dacă 
jucătorii au depășit uneori limitele regu
lamentului, arbitrul Petru Zlate din Lupeni 
a știut să țină jocul în mână.

Gazdele au expediat primul șut pe spa
țiul porții în minutul 25 prin Jurca, iar oas
peții au avut cea mai mare ocazie de gol în 
minutul 32 prin Socaci. Apoi, în minutul 35, 
la o fază care nu se anunța foarte pericu
loasă, oaspeții au reușit deschiderea sco
rului. Niculescu a interceptat o minge pe 
banda dreaptă, a centrat înalt în careu iar 
Socaci s-a desprins din marcaj și a reluat 
cu capul la colțul lung și: 0-1. Brădenii 
acuză șocul, nu se regăsesc și peste doar 
două minute oaspeții și-au majorat avan
tajul. Același Niculescu a slalomat pe aripa 
stângă, a centrat pe jos în careu, Lazăr a 
sărit peste minge iar Petrișor, venit în viteză 
din spate, a șutat imparabil în vinclu și: 0-2.

în repriza secundă jocul a fost mult mai 
alert, fazele de poartă derulându-se cu rapi
ditate de la o poartă la alta. Inițiativa a apar
ținut mai mult gazdelor, care s-au zbătut pen
tru a întoarce soarta partidei. Dar acțiunile lor 
lente și previzibile au fost ușor anihilate de 
experimentații și masivii apărători - Kollman, 
Surugiu, Bordean - ai Victoriei. în schimb, 
contraatacurile, rapide și viguroase, ale celor 
din Călan au prins deseori pe picior greșit 
apărarea gazdă. Și doar lipsa de inspirație a 
atacanților oaspeți i-a salvat pe brădeni de o 
înfrângere mai severă.

CIF Aliman: Ștefan - Stega , Mureșan, 
Rus, Miheț (46 Șortan), Tot - Jurca, Costea 
(76 Balint), Sabău (76 Rus) - Rusu (46 
Miclea), Uibariu. Antrenor: I.Ciontoș.

Victoria Călan: Toth - Petrișor (89 Brebu), 
Kollman, Surugiu, Bordean, Gogan (65 
Papp) - Lazăr, Rece, Budeic, Niculescu - 
Socaci (83 Pescar). Antrenor: Teodor Lazăr.

Ciprian MARiNUȚ

r---------------------------
Handbal feminin 

UNIVERSITATEA REMIN 
DEVA - OLTCHIMIIRM. 
VÂLCEA 30-28114-13)

Abia întoarse din Italia, unde au participat 
la Turneul internațional “Es Călise”, hand
balistele devence au susținut joi, 8 aprilie, la 
Sala Sporturilor din Deva, cel mai greu meci 
din returul campionatului diviziei A, seria Vest, 
la handbal feminin. Cei peste 2000 km 
parcurși de echipa deveană și-au pus am
prenta, într-o oarecare măsură, în jocul cu 
experimentata echipă Oltchim II Rm. Vâlcea.

Sosită la Deva special pentru a obține 
victoria, Oltchim II Rm. Vâlcea a practicat 
un joc dur, dovadă fiind numeroasele eli
minări și cele 14 lovituri de la 7 m acor
date Universității Remin Deva, materia
lizate în tot atâtea goluri.

în repriza întâi, scorul a fost deschis, după 
cum era de așteptat, de sportivele devence, 
prin jucătoarea Simona Bozan. în minutul 
următor, Codruța Zavragiu “scapă” pe con
traatac, înscriind 2-0 în poarta oaspetelor, timp 
în care antrenorul echipei Oltchim II Rm. 
Vâlcea primește un cartonaș galben. Minutele 
10 și 17 aduc patru eliminări în echipa oas
pete, care a rămas în teren cu doar două 
jucătoare și portarul, în timp ce antrenorul 
Oltchimului a primit cartonaș roșu, fiind trimis 
în tribuna spectatorilor. După reintrarea în 
teren a jucătoarelor vâlcene, scorul s-a apro
piat, obținând 13-13 în minutul 28. La pauză 
scorul arăta pe tabela de marcaj 14-13 în 
favoarea Universității Remin Deva.

Jocul în repriza a doua s-a desfășurat într- 
un ritm alert, devencele dominând și făcând 
legea în teren, menținând conducerea la 1-2 
goluri diferență, până în minutul 45 când 
oaspetele reușesc egalarea 23-23. La final 
de meci, victoria a revenit, firește, gazdelor, 
care au condus cu 30-28.

Cu acest rezultat, echipa Universitatea 
Remin Deva trece pe primul loc în clasament, 
așadar obiectivul vizat a fost pe deplin atins.

Marcatoarele celor 30 de goluri: Si
mona Bozan 9, Codruța Zavragiu 8, 
Melinda Toth 7, Diana Pătru și Clara 
Ciucia câte 3 goluri.

Cristina CfNDA

tr DIVIZIA A Ct DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 23-a: Astra PI - 

Dinamo 0-1; Olimpia S.M. - Foresta 0-1; FC 
Național - Farul C-ța 0-0; Univ. Craiova - Gloria 
Bistrița 2-1; FC Argeș - Ceahlăul P.N. 1-0; “U” Cluj
- Oțelul Galați 0-2; FC Onești - Petrolul 2-0; Rapid
- FCM Bacău 3-0; CSM Reșița - Steaua 2-2.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: G. Bistrița - “U” Cluj; Oțelul - 
FC Argeș; Ceahlăul P.N. - FC Onești; FC Național 
- Olimpia; Foresta - Astra; Dinamo - Univ. 
Craiova; FCM Bacău - CSM Reșița; Petrolul - 
Rapid; FC Farul - Steaua.

1. DINAMO 23 19 2 2 75-20 59
2. RAPID 23 18 4 1 50-13 58
3. STEAUA 23 13 7 4 44-24 46
4. FCM BACĂU 23 12 8 3 31-21 44
5. OȚELUL 23 14 1 8 37-22 43
6. FC ARGEȘ 23 13 2 8 39-28 41
7. FC NATIONAL 23 12 1 10 42-31 37
8. PETROLUL 23 11 4 8 36-30 37
9. CEAHLĂUL 23 10 3 10 34-36 33
10. ASTRA 23 8 5 10 25-37 29
11. FC ONEȘTI 23 8 3 12 33-44 27
12. GL. BISTRIȚA 23 7 4 12 34-43 25
13. FC FARUL 23 7 4 12 23-36 25
14. U CRAIOVA 23 6 5 12 25-37 23
15. CSM REȘIȚA 23 4 9 11 21-45 21
16. FORESTA 23 4 4 15 24-44 16
17. OLIMPIA 23 3 4 16 14-43 13
18. “U” CLUJ 23 2 4 17 12-57- 10

Rezultatele etapei a 23-a: Unirea Dej - FC 
Drobeta 1-1; Dacia Pitești - Jiul Petroșani 2-1; FC 
Extensiv Craiova - FC Apulum A.l. 3-0; Minerul 
Motru - Corvinul Hd. 3-1; Chimica Tărnăveni - 
Poli Timișoara 2-1; UT Arad - FC Bihor 1-0; FC 
Baia Mare - Gaz Metan 3-1; Inter Sibiu - ARO C- 
lung 1-0; ASA Tg. Mureș - Vega Deva 1-1.

CLASAMENTUL

Timișoara - Min. Motru; FC Bihor - Chimica; 
Corvinul - ASA Tg. Mureș; Jiul - Un. Dej; ARO - 
Extensiv; Apulum - Dacia Pitești; Gaz Metan - 
Inter; Vega Deva - FC Baia Mare.

1. EXTENSIV 24 17 3 4 65-20 54
2. ARO 24 15 2 7 44-28 47
3. UT ARAD 24 13 5 6 44-28 44
4. FC BIHOR 24 12 4 8 28-24 40
5. INTER SIBIU 24 12 2 10 37-31 38
6. GAZ METAN 24 11 4 9 38-33 37
7. POLI TIMIȘ. 24 11 3 10 43-31 36
8. ASA TG. M. 24 11 2 11 29-31 35
9. CORVINUL 24 10 3 11 37-43 33
10. M. MOTRU 24 9 4 11 33-37 31
11. BAIA MARE 24 8 6 10 31-33 30
12. VEGA DEVA 24 8 5 11 25-40 29
13. DROBETA 24 8 4 12 29-29 28
14. DACIA 24 8 4 12 32-38 28
15. APULUM 24 8 4 12 27-38 28
16. CHIMICA 24 8 3 13 26-42 27
17. JIUL 24 8 2 14 24-42 26
18. UN. DEJ 24 7 4 13 29-43 25

Etapa viitoare: FC Drobeta - UTA; Poli

DIWZM C3^
Rezifctete 

etapei a 26- 
a: Șoimii Sibiu 
- Aurul Brad 

4-2, Forestierul Stâlpeni - Electro Craiova 1 -2; Constr.
Craiova - Petrolul Drăgășani 4-0; FI. Moreni - Record 
Mediaș 3-0; Petrolul Țicleni - FI. Rm. Vâlcea 0-2; Min. 
Lupeni - Min. Berbești 1-2; Min. Uricani- Min. Certej 2- 
0; Al. Slatina - Gl. Reșița 2-0; Min. Mătăsari - Pandurii
Tg. Jiu 2-1; Progr. Caracal -Pe trolu IStoina 2-1.

CLASAA\ciNTU L

1. ELECTRO CRAIOVA 26 19 6 1 59-13 63
2. FL. RM. VÂLCEA 26 18 3 571-31 57
3. ȘOIMII SIBIU 26 15 8 3 60-23 53
4. GLORIA REȘIȚA 26 14 5 7 50-25 47
5. PANDURII TG.'JIU 26 14 2 10 42-27 44
6. MINERUL CERTEJ 26 12 6 8 52-39 42
7. MINERUL URICANI 26 13 0 13 54-53 39
8. ALUMINIU SLATINA 26 12 3 11 31-33 39
9. FLACĂRA MORENI 26 10 6 10 49-42 36
10. PETR. STOINA 26 11 2 1342-45 35
11. CONSTR. CRAIOVA 26 11 1 1448-47 34
12. AURUL BRAD 26 10 4 1242-42 34
13. MIN. MĂTĂSARI 26 10 3 13 28-34 33
14. PETR. TICLENI 26 10 2 14 36-60 32
15. FORESTIERUL 26 10 1 15 39-55 31
16. MIN. BERBEȘTI 26 8 5 13 39-39 29
17. PETR. DRĂGĂȘANI 26 9 1 16 27-49 28
18. MIN. LUPENI 26 8 3 15 33-61 27
19. PROGR. CARACAL 26 6 4 16 31-62 22
20. RECORD MEDIAȘ 26 5 5 16 32-62 20

Etapa viitoare, a 27-a, sâmbătă, 17 aprilie: 
Record Mediaș - Progr. Caracal; Min. Certej - Constr. 
Craiova; Progr. Drăgăș. - Min. Lupeni; Electro 
Craiova - FI. Moreni; FI. Rm. Vâlcea - Min. Mătăsari; 
Pandurii Tg. Jiu - Al. Slatina; Aurul Brad - 
Forestierul Stâlpeni; Petrolul Stoina - Min. Uricani; Min. 

^Berbești - Petrolul Țideni; Gloria Reșița - Șoimii Sibiu.^

SENIORI
Rezultatele etapei a 16-a din 8 aprilie: 
Parângul Lonea - FC Dacia Orăștie 1 -1; 
Metalul Crișcior - Minerul Teliuc 2-1; 
Minerul Aninoasa - CFR Marmosim 2-0; 
Minerul Bărbăteni - Constr. Hunedoara 2-0; 
CIF Aliman Brad - Victoria Călan 0-2.

CLASAMENTUL
1. PARÂNGUL LONEA 14 12 1 1 39-12 37
2. VICTORIA CĂLAN 14 10 2 2 36-7 32
*3. FC DACIA ORĂȘTIE 13 10 1 2 26-6 30
4. MIN. BĂRBĂTENI 14 7 1 6 19-26 22
5. CFR MARMOSIM 13 6 2 5 25-16 20
6. MIN. ANINOASA 14 6 1 7 20-18 19
7. MIN. GHELARI 13 5 1 7 22-25 16
8. FC PAROȘENI V. 13 4 3 6 16-21 15
9. MET. CRIȘCIOR 14 4 1 9 17-30 13
10. MIN. TELIUC 14 3 3 8 20-29 12
11. CIF ALIMAN BRAD 13 3 1 9 10-39 10
12. CONSTR. HD. 13 2 1 10 11-32 7

* Echipă penalizată cu un punct.
Etapa viitoare a 17-a din 18 aprilie 1999: 
Minerul Ghelari - Parângul Lonea;
FC Dacia Orăștie - Metalul Crișcior;
FC Paroșeni Vulcan - Minerul Aninoasa; 
CFR Marmosim - Minerul Bărbăteni;
Constructorul Hd. - CIF Aliman Brad. 
Minerul Teliuc și Victoria '90 Călan stau.
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VN CONTEXT GLOBAL CRITIC
Una dintre ramurile industriale cu cel mai mare im

pact în dinamica economică este siderurgia. Dincolo de 
tradiție, de infrastructura cu investiții specifice mari, de 
cifra de afaceri cu multe zerouri în coadă, siderurgia 
este grevată de o puternică valență socială, fiind cea 
mai mare creatoare de locuri de muncă în amonte și în 
aval de ea. Datorită acestor specificități, metalurgia, în 
general, merită să fie privită ca o prioritate atunci când 
e vorba de decizii cu caracter economic.

Cu toate acestea, ceea ce a caracterizat evoluția 
siderurgiei mondiale în ultimul deceniu a fost încetinirea 
ritmului de creștere a producției. Acest lucru s-a produs 
pe fondul scăderii capacităților concomitent cu moder
nizarea și retehnologizarea, creșterea rentaoilității și a 
calității produselor, preponderent în țările indus

trializate. Producția mondială de oțel brut a înregistrat 
cel mai mare nivel în anul 1989(786 milioane tone), după 
care a urmat o perioadă de 7 ani de evoluție fluctuantă, 
înregistrându-se totuși un nou vârf în anul 1997(798,5 
milioane tone).. în 1998, nivelul producției mondiale de 
oțel brut a scăzut cu cea. 3 la sută(775,3 milioane tone), 
marcând intrarea pieței mondiale a oțelului într-o 
perioadă de incertitudine și turbulență. Se remarcă, de 
asemenea, în ultima perioadă, scăderea prețurilor pe 
piața mondială pentru semifabricate și produse side
rurgice.După 1989, industria siderurgică mondială a 
parcurs o perioadă de slabă și ezitantă creștere eco
nomică. Totodată, în intervalul menționat s-a făcut 
simțită o puternică tendință de asociere în grupări 
naționale, regionale și de globarizare.

Dialogul purtat cu dl Pe- Convenția de Acompania
ta Vaidoș, liderul Sindica- ment Social al Restructu- 
tului Liber "Siderurgistul"din rării Metalurgiei Românești 
cadrul combinatului side- (CASM) ca despre una din 
rurgic hunedorean,a gravitat cele mai moderne forme 
in jurul problemelor pe care de protecție socială a 
le poate genera reforma în personalului disponibilizat. 
siderurgie pentru salariații în ce fază se găsește acest 
“Siderurgicii” S.A. acompaniament în prezent,

“SUNTEM PREGĂTIȚI ȘI 
ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE 
SECTORUL PRIMAR SE

VA ÎNCHIDE”
CNS - utopie 

guvernamentala?
Programul guvernamental 

de reformă în siderurgie lasă 
puțin nedeslușit, profilul acestui 
sector după restructurare. Se 
vorbește, totuși, de oportuni
tatea constituirii unei Companii 
Naționale a Siderurgiei de tip 
HOLDING, care, în condițiile 
asigurării unei largi autonomii a 
filialelor componente, realizea
ză o conducere coerentă a 
sectorului. Compania Națională 
ar trebui să reprezinte o entitate 
juridică ce va reuni ansamblul 
siderurgiei românești. înființarea 
ei, în optica programului guver
namental, urmărește asigu
rarea restructurării de fond a 
siderurgiei, favorizează creș
terea performanțelor întreprin
derilor și pregătește procesul 
de privatizare. întreprinderile 
vizate pentru a face parte din 
Compania Națională a Side
rurgiei sunt: SIDEX-Galați,

SIDERURGIA ROMÂNEASCĂ LA EA

Defavorizată de trendul eco
nomic negativ în domeniu, si
derurgia românească este a 
doua oară lovită de mediul ma
croeconomic autohton. Evoluția 
șerpuitoare a Produsului Intern 
Brut(PIB) al României în perioada 
1990-1998 s-a făcut în strânsă 
legătură cu evoluția consumului 
de metal. în 1997, față de 1996, 
PIB a cunoscut o scădere de 6,6 
procente. Tendința a continuat și 
în 1998, scăderea PIB fiind de 
5,5 la sută, iar cea a. producției 
industriale de 17 procente. 
Acestor efecte ale întârzierii 
peste normal a reformei li s-a 
adăugat creșterea ratei inflației, 
a ratei șomajului, precum și a 
datoriei externe. în această con
junctură vitregă, producția de oțel 
brut a siderurgiei românești a 
scăzut dramatic de la un nivel de 
13.415 mii tone în 1989, la 5029 
mii tone în perioada 1990-1992.

în ultimii 3 ani, producția de 
oțel brut s-a stabilizat la cca. 
6000-6500 mii tone anual. Oțelul 
românesc are în prezent o piață 
de desfacere de cca. 5 milioane 
tone produse metalurgice anual, 
echivalentul a 2 miliarde dolari 
SUA. Din această piață, 3 milioa
ne tone per an sunt destinate 
consumului intern și diferența ia 
calea exportului. Structura pro
ducției pe procedee de eleborare 
a evoluat în sensul creșterii 
ponderii oțelului de convertizor și 
a oțelului elaborat în cuptoare 
electrice. Din păcate, ritmul 
diminuării ponderii oțelului pro- 

INTFOR-Galați, HELITUBE- 
București, ZIMTUB-Zimnicea-, 
SIDERURGICA- Hunedoara, 
CSR-Reșita, SOCOMET-Ote- 
lul Roșu, INDUSTRIA SÂRMEI- 

JDâmpia Turzii, SIDERCA-Că- 
lărași, COS-Târgoviște, REPU- 
BLICA-București, ARTROM- 
Slatina, PETROTUB-Roman, 
SOLCOTUB-Zalău, ICEM-Bu- 
curești și IPROLAM-București. 
Organizarea siderurgiei în 
Companie națională va deter
mina desprinderea activităților 
auxiliare, care reprezintă cca. 
40 la sută din capitalul social al 
societăților comerciale din 
siderurgie. Aceste activități vor 
forma societăți comerciale cu 
capital mic și mijlociu, ușor 
privatizabile. Compania Na
țională de Siderurgie poate fi și 
ea privatizată după restruc
turare și atingerea performan
țelor financiare.

ACASĂ Și ÎN LUME
dus, cu costuri mari, în cuptoare 
Siemens Martin, a fost și este 
extrem de lent comparativ cu cel 
mondial. Ca structură sortimen
tală, producția siderurgică româ
nească este alcătuită în proporție 
de aproape 60 la sută din pro
duse plate, din care 8 procente 
pentru țevi sudate și 40 la sută 
produse lungi, din care 12 la sută 
pentru țevi.

Din punct de vedere comer
cial, soldul balanței comerciale a 
siderurgiei a fost pozitiv în ultimii 
patru ani, variind între 70 și 112 
milioane dolari anual. în total, 
România exportă 42 la sută din 
producția sa de oțel și importă 
5,7 la sută din consumul intern. 
Exportul siderurgiei reprezintă 
cca. 12 la sută din totalul ex
portului românesc, iar importul 
10,3 la sută din importul total al 
țării.

Privită comparativ cu con
curența din țările industrializatei 
siderurgia românească are o 
imagine deloc măgulitoare. Gra
dul redus de ocupare a capa
cităților, nivelul tehnologic scăzut, 
prețul energiei mai mare decât 
cel mondial plătit de concurență, 
structura de fabricație cu valoare 
adăugată mică, personalul su
pradimensionat sunt doar câteva 
cauze care stau la baza cos
turilor de fabricație extrem de 
ridicate și necompetitive. Ca 
afacere, societățile comerciale 
din siderurgie sunt un dezastru, 
în condițiile în care se fac simțite 
costuri ridicate de fabricație,

RESTRUCTURARE ȘI 
DISPONIBILIZARE

Din punctul de vedere al 
politicii de personal, costurile 
sociale estimate ale restruc
turării industrie) siderurgice ar 
fi următoarele: dintr-un total 
de 144.150 angajați în pre
zent, 7220 vor fi disponibi- 
lizați pe cale naturală, 19.860 
de persoane vor intra în sis
temul de asistență socială 
pasivă(plăți compensatorii) și 
39.865 de salariați vor intra în 
sistemul activ de asistență 
socială(reconversie profe
sională). Ținând cont de a- 
ceste estimări, după restruc
turare numărul personalului 
rămas în activitate va fi de 
54.650 salariați în activitatea 
de bază și 22.555 salariați în 
activități conexe desprinse 
prin reorganizare. întreaga 
strategie de restructurare a 
personalului se bazează pe 
aplicarea Convenției de A- 

decapitalizarea, cheltuieli 
financiare hiperbolizate de cota 
dobânzilor bancare, blocajul 
financiar, active-parazit ce nu 
aduc profit, structuri manageriale 
tributare principiului “oalei co
mune", marile societăți comer
ciale românești din siderurgie s- 
au transformat în deja generice 
“găuri negre” economice, a căror 
situație financiară catastrofală 
provoacă, prin cuantumul impre
sionant al datoriilor la buget și 
furnizori, dezechilibre pericu
loase. Lipsa unei viziuni și stra
tegii reformatoare generale asu
pra domeniului și intervențiile 
politice clientelare au dus la 
restructurări punctuale și near
ticulate, reducând până aproape 
de zero efectul pozitiv al inves
tițiilor făcute. Există astfel, în 
foarte multe combinate side
rurgice, oaze de înaltă tehnologie 
îngropate practic într-un flux 
tehnologic perimat, care anu
lează în totalitate potențialul 
noilor investiții. Au fost începute, 
fiind în diferite stadii de finalizare, 
lucrări de investiții ce însumează, 
în valoare totală, cca. 370 de 
milioane dolari SUA. Ca notă ne
gativă, pe lângă cele precizate 
mai sus, se poate observa că 
obiectivul investițiilor făcute a fost 
reducerea consumurilor de ma
teriale și de energie și mai puțin 
realizarea de noi sortimente de 
produse siderurgice cu grad 
avansat de prelucrare. Deși în 
perioada 1991-1998 au fost în
chise o serie de capacități de 

companiament Social al 
Restructurării Metalurgiei 
Românești(CASM) încheiată 
între organizațiile patronale 
și sindicatele din ramură. 
Aplicarea măsurilor de a- 
companiament social al per
sonalului care părăsește in
dustria siderurgică intră în 
atribuțiile Uniunii Naționale 
de Reconversie în Metalur- 
gie-UNIRMET(deja înființată) 
și a Centrelor de reconver
sie a personalului din Meta- 
lurgie(CRPM), agenții teri
toriale ale UNIRMET în curs 
de înființare. Procesul de 
restructurare a personalului 
urmărește trecerea graduală 
a personalului din activitatea 
siderurgică în alte activități 
durabile, restructurarea per
sonalului într-o perioadă de 
5-10 ani și eliminarea con
vulsiilor sociale.

producție, sectorul siderurgic 
este și în prezent supracapacitat 
față de cerințele pieței, fiind în 
exploatare capacități de cca. 9,5 
milioane tone oțel brut pe an. 
Stocurile generate astfel se ridică 
la cca. 1621 miliarde lei în 1998.

De exemplu, SC “Siderur
gica" Hunedoara și-a oprit în 
ultimii ani mai multe capacități 
de producție din “sectorul pri
mar". Este vorba de OSM nr. 1, 
OSM nr. 2(6 cuptoare), furnalele 
F4,F7,F8 și F9, bateriile de coc
sificare B1 și B3, precum și in
stalații de aglomerare. Cu toate 
acestea, ponderea producției se 
obține, cu costuri ucigătoare, tot 
în cuptoare Siemens Martin. 
Cifrele aferente producției com
binatului pe 1997 sunt elocvente: 
776 mii tone de oțel în cuptor 
Siemens Martin și doar 72 de 
mii tone oțel electric. în zona 
investițiilor, la “Siderurgica” s-au 
cheltuit până acum cca. 42 de 
milioane de dolari în vederea 
modernizării sectorului de oțel 
electric cu turnare continuă. Spre 
deosebire de alte combinate, 
investiția de la "Siderurgica", 
realizată parțial, are șanse să 
primească valoare o dată cu 
finalizarea lucrărilor de moder
nizare la cuptorul electric nr. 3 și 
a laminorului situate în amonte și 
în aval de sectorul de turnare 
continuă. Până atunci însă, com
binatul hunedorean rămâne cu 
producția sectorului primar ca 
obstacol de netrecut în calea 
redresării sale economice.

REP.: Die Vaidoș, care 
este opinia sindicatului față 
de programul de restruc
turare a “Siderurgicii” în vi
ziunea Ministerului Indus
triei și Comerțului(MIC) ?

P.V.: Informația ajunsă la 
noi privitoare la acest pro
gram este extrem de super
ficială, suferind de o prea 
mare generalizare. în plus, 
programul de restructurare 
propus de MIC nu a fost ne
gociat cu sindicatele din ca
drul combinatelor siderurgice, 
în vederea armonizării punc
telor de vedere sindicat-ad- 
ministrație în domeniu.

REP.: Ați declarat cu 
câtva timp în urmă că în acest 
an sectorul primar de produ
cere a oțelului de la “Side
rurgica” este pe cale să se 
închidă în acest an. Ce mă
suri de protecție sociala are 
în vedere sindicatul în cazul 
unei astfel de alternative ?

P.V.: Vreau să fac preci
zarea că referitor la sectorul 
primar nu există nici o ho
tărâre privitoare la închiderea 
sa. Sunt doar zvonuri sau 
semnale care ne fac să cre
dem că acest lucru se va 
întâmpla până la urmă. Ce 
pot să spun la ora actuală, cu 
toată responsabilitatea, este 
că și în această nefavorabilă 
alternativă pentru sindicat, 
suntem pregătiți să facem 
față situației care s-ar putea 
declanșa având resurse de a 
atenua șocurile sociale.

REP.: Câți oameni cre
deți că ar fi disponibilizați o 
dată cu închiderea secto
rului primar ?

P.V.: Din combinat cca. 
3000 de persoane. Dar dato
rită impactului mare pe care îl 
are funcționarea acestui sec
tor în amonte și în aval de 
combinat, numărul persoa
nelor care și-ar pierde slujba 
ar fi, după părerea mea, de 
peste 10.000 de oameni. Ei 
ar pleca din domeniul minier, 
de la cele 190 de firme care 
au ca obiect principal de acti
vitate prelucrarea oțelului fa
bricat în sectorul primar și nu 
în ultimul rând de la trans
portatorii pe cale ferată pentru 
care necesarul de materie 
primă a sectorului primar re
prezintă un volum notabil de 
comenzi.

REP.: Programul guver
namental de restructurare 
a siderurgiei vorbește de 

Pagină realizată de Adrian SĂLĂGEAN

din punctul de vedere al o- 
perativității sale ?

P.V.: S-au făcut pași im
portanți în această direcție 
care s-au concretizat printr- 
un proiect de ordonanță gu
vernamentală aprobat deja 
de Ministerul Industriei și Co- 
merțului(MIC) și Ministerul 
Muncii și Protecției Socia- 
le(MMPS). Ordonanța se apli
că personalului ce urmează a 
fi disponibilizat prin conce
dieri colective rezultate în 
procesul de restructurare a 
societăților comerciale din 
industria siderurgică. Măsu
rile de acompaniere sunt de 
două categorii. Măsurile pa
sive sunt gestionate de MIC 
și MMPS și prevăd, funcție de 
vechime, maximum 20 de 
plăți compensatorii egale cu 
salariul mediu net pe unitate, 
dar nu mai mic decât salariul 
mediu net pe ramură. Dis
ponibilizării care optează 
pentru programul de protecție 
activă vor beneficia pe lângă 
plăți compensatorii și de o 
reconversie profesională care 
constă, printre altele, într-o 
pregătire profesională gra
tuită, sprijin în căutarea unui 
loc de muncă, asistență în 
vederea înființării de mici 
întreprinderi ș.a. Măsurile ac
tive vor fi gestionate de 
UNIRMET și CRPM. Pentru 
ca ordonanța să iasă’mai 
trebuie avizul Ministerului 
Finanțelor care nu poate fi 
obținut decât printr-o decizie 
politică a primului ministru.

REP.: V-aș mai întreba 
care ar fi, din punctul de 
vedere al sindicatului, cea 
mai convenabilă formă de 
restructurare a combi
natului ?

P.V.: Suntem pentru 
transformarea Siderurgicii SA 
dintr-un combinat cu flux de 
fabricație integrat într-un hol
ding, în care actualele secții 
să devină filiale având o largă 
autonomie, pretabile priva
tizării. Credem că acest sis
tem de reformă, care a dat 
rezultate bune acolo unde a 
fost aplicat, este cu mult mai 
viabil decât varianta de di
vizare aplicată la Sidermet 
Călan. Până în prezent avem 
avizul de principiu al FPS 
pentru a merge în această 
direcție, transformarea efec
tivă cerând însă un timp des
tul de mult datorită comple
xității procesului.
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|| Desore insuficiența CONDAMNATĂ DE SOARTA.

» 9de “a fi”
Sunt clipe în fața cărora 

eternitatea este neputincioa
să. Există momente care 
prețuiesc mai mult decât ani 
întregi, pierduți în negura tim
pului. Și mai presus de toate, 
există un miracol al firii. Viața 
este darul divin care dă ni
micului pn sens, viața ne dă 
dreptul să fim, să existăm, să 
suferim, să iubim.

Oamenii nu sunt nici 
marionete, nici umbre. Ei 
sunt actorii care trebuie să 
urce pe scena vieții, să-și joa
ce rolul, așa cum consideră 
ei că este mai bine. Ei au 
dreptul să greșească și să o 
ia de la capăt. Omului trebuie 
să i se întrețină speranța și să 
i se acorde o șansă.

în același timp, omul tre
buie să înțeleagă limitele feri
cirii pe care o poate dobândi. 
Trebuie să fie ajutat, dar îna
inte de toate, trebuie să vrea 
acest lucru. Omul este o vic
timă a capriciilor sale și riscă 
să rămână o victimă, dacă 
nu își va cunoaște sau nu își 
va accepta felul de a fi. Nu 
trebuie să facă o tragedie din 
insuficiența sa, ci dimpotrivă, 
trebuie să aibă încredere în 
el și să învețe să se cunoas
că pe sine.

...La lumina blândă a lu
mii, mi-am privit chipul în 
oglinda unui lac singuratic. 
Mă aflam în fața eternității și 
brusc mi s-a făcut dor de ui
tare. Mi-am părăsit trupul isto
vit și am coborât. M-am pier
dut în anonimat, în capricii și 
vise efemere, cu amăgirea

Peste 80.000 
de locuri în 

universități la» 
admiterea din 

acest an
Pentru concursul de admi

tere din toamna acestui an, 
universitățile româhești vor 
dispune de peste 80.000 de 
locuri. în cea mai mare parte, 
adică 60.000, sunt subven
ționate de stat, 28.866 fiind 
locuri cu taxă.

în cadrul locurilor subven
ționate de la buget, sunt cu
prinse cele repartizate pentru 
învățământul universitar de lun
gă durată (50.395) iar celelalte 
pentru colegii. Cei care optează 
pentru învățământul postuni
versitar vor Candida în acest 
an pe 16.483 de locuri, din care 
7.076 sunt pentru studiile apro
fundate, 1.222 pentru master și 
8.185 pentru doctorat.

Din totalul locurilor cu taxă, 
17.561 revin formei lungi de în
vățământ, 4.708 formei scurte și 
6.597 învățământului la distanță. 
Studiile aprofundate beneficiază 
și în acest caz de locuri dis
tincte - 714, în timp ce pentru 
master sunt alocate 207 locuri.

Există însă și instituții de 
învățământ superior care nu dis
pun de nici un loc cu taxă la 
admiterea din 1999, respectiv 
Universitatea București, Acade
mia de Teatru și Film, Academia 
de Muzică din Cluj și învăță
mântul Militar, în timp ce o serie 
de alte universități au locuri cu 
taxă numai pentru învățământul 
de lungă durată. (G.B.) 

că există fericire. Am văzut o 
lume falsă, cu oameni înge
nuncheat! în fața propriilor 
destine. Speriată de o astfel 
de viață, mi-am schimbat din 
nou trupul și am urcat... Era 
o lume în care se părea că 
nimic nu lipsea nimănui. Nu
mai că era o fericire cu contur 
de carton, fără nici un sens, 
fără nici un scop. De fapt, am 
întâlnit mult snobism și niște 
oameni plictisiți să fie ceea 
ce de fapt nu erau. Și am re
venit în mine, convinsă fiind
că niciodată nu-ți poți părăsi 
sufletul și că nu are sens să 
încerci să pan ceea ce nu 
ești. Trebuie să învățăm să 
ne cunoaștem, să ne accep
tăm defectele și să ne folo
sim calitățile în mod favorabil. 
Trebuie să avem încredere în 
noi și în viitorul în care nu 
avem voie să încetăm să 
credem. Insuficiența de a fi 
apare atunci când uităm că 
suntem oameni, când nu 
mai credem în nimeni și în 
nimic, când uităm că avem 
dreptul la fericire, dar că tre
buie să luptăm pentru ea.

Trebuie să luptăm și 
pentru ca să fim. Și este in
suficient să fii, pur și sim
plu. De ce să fii ceea ce nu 
ești? Este păcat să te minți 
pe tine. în clipa în care fie
care se va descoperi pe 
sine și va putea să se ac
cepte, primul pas spre fe
ricire va fi deja făcut!

Manuela RUSU, 
elevă BRAD

Adulții cred că tinerii ado
lescenți știu prea multe despre 
sex, că sunt prea multe reviste, 
emisiuni radio și TV cu această 
tematică, că se vorbește prea 
deschis în fața copiilor despre 
sex.

Dar ceea ce se crede și 
ceea ce se știe în realitate este

MUSIC BOX
Cher este invitată să cân

te alături de grupul Black 
Rose în care mai activau: Mi
chael Boddicker (keyboards), 
Phil Brown (chit.), Les Dudek 
(chit., voce), Gary Ferguson 
(bat.), Mike Finnigan (voce, 
keyboards), Max Gronenthal 
(voce), Warren Ham (voce), 
James Newton Howard (key
boards), David Paich (voce), 
Steve Porcaro (keyboards), 
Ron Ritchotte (chit, voce), 
Harley Trey Thompson 
(bass) și John Townsend 
(voce). în această compo
nență a fost înregistrat albu
mul "Black Rose” (Casablan
ca) pe care sunt incluse pie
sele: Never Should Have 
Started / Julie I Take It From 
The Boys / We All Fly Home / 
88 Degrees / You Know It / 
Young & Pretty și Fast 
Company.

La începutul lui 1982 
Cher colaborează cu Meat 
Loaf la piesa Dead Ringer 
For Love (No. 5 in UK la 6.02)

Un copil abandonat de pă
rinți este condamnat de soartă. 
Oricît de performante ar fi in
stituțiile statului care se ocupă 
de ei, acești copii suferă pen
tru că nu cunosc unul dintre 
cele mai elementare sentimen
te: “dragostea părintească". 
Scurta poveste a vieții Oanei 
Alina Flueraș, abandonată la 
naștere într-un leagăn de copii, 
vine însă să arate că în viață 
se poate reuși chiar dacă 
soarta e mai crudă.

Deși la naștere a fost un 
copil normal, după doi ani pe- 
trecuți în Leagănul de copii din 
Hunedoara, Oana suferea de 
autism (stare patologică mani
festată prin ruperea legăturiloi 
psihice cu lumea exterioară și 
intensa trăire a vieții interioa- 
rej.în 1992, când a fost trans
ferată la Casa de copii 
“Aurora" din Sântămăria Orlea, 
fetița părea de nerecuperat. 
Deși era la vârsta (doi ani) la 
care alți copii mergeau și vor
beau destul de bine, Oana nu 
avea încă aceste deprinderi. 
Dar după doi ani petrecuți la 
“Aurora", concretizați prin în
grijire și atenție, Oana a început 
să vorbească. Simona Prejban, 
mămica adoptivă de la 
“Aurora", ne spune pe scurt 
povestea Oanei: "Oana este o 
fetiță deosebită. Are o voință 
ieșită din comun, care a ajutat- 
o să-și depășească proble
mele de handicap. Oana a re
cuperat foarte mult iar la opt 
ani, când a mers la școală în 
clasa I, ea a obținut premiul I 
cu coroniță”. La rându-i, pentru 
a ne explica succesul său 

Ce se știe? .
destul de diferit. Adulții vor poate 
ca tinerii de azi să aibă aceleași 
rețineri și să fie la fel de pudici și 
puțin știutori precum au fost ei și 
părinții lor dar acesta e un fel de 
a ne ascunde după deget. Știm că 
sunt destui adolescenți care își 
încep viața sexuală foarte tim
puriu și negândit de neglijent. A nu 
recunoaște aceasta este a nega 
realitatea.

apărând 
și în vi
deoclip. 
Intră apoi 

în studiouri pentru a înregistra 
un nou album. De data 
aceasta a lucrat cu producă
torul John Farrar (ce a cola
borat cu Olivia Newton-John). 
Rezultatul a fost un album cu 
o secție ritmică orientată spre 

CHER (IX)
soft-rock și balade pop. în con
textul pop susținut de Olivia 
Newton - John / Sheena 
Easton, noul material semnat 
Cher este o colecție de piese 
pe care le poate introduce cu 
ușurință în showurile ei din 
Las Vegas. Noul album inti
tulat I Paralize cuprinde pie
sele: Rudy / Games /1 Paralize 
/ When The Love Is Gone / Say 
What’s On Your Mind I Back 
On The Street Again / Walk 
With Me / The Book Of Love și 
Do I Ever Cross Your Mind. 
Chiar dacă nu a avut nici un hit 
singles albumul I Paralize in

școlar, Oana ne-a spus: "Mie 
îmi plac toate materiile: citirea, 
matematica, lectura, comuni
ca rea... Dar cel mai mult îmi 
plac animalele."

Premiul I cu coroniță este o 
răsplată deosebită pentru orice 
copil Obținerea lui presupune 
pe lângă inteligență, muncă, dis
ciplină și voință. Se spune că un 
astfel de premiu nu poate fi obți
nut chiar de oricine. Iar atunci

Adolescenții au destule in
formații, însă din păcate acestea 
sunt mai mult frânturi de știri puse 
cap la cap și sunt lacune ce tre
buie completate. Adolescenții știu 
despre boli cu trasmitere sexuală 
și se știe despre SIDA însă nu știu 
exact care sunt aceste boli, cum 
se manifestă și cum se pot într- 
adevăr proteja. Ca să nu mai spun 
că prea mulți confundă a face 

clude câteva piese reușite: 
Rudy și balada When The 
Love Is Gone.

. Cher deschide stagiunea 
de pe Broadway din-1982 ju
când în piesa Come Back To 
The Five And Dime, Jimmy 
Dean, Jimmy Dean în regia 
lui Robert Altman. A fost 
nominalizată pentru prima 
dată la un premiu Golden

Globe pentru rolul Sissy din 
filmul cu același titlu.

Stimulată de succesul ci
nematografic la începutul lui 
1983 Cher abandonează pen
tru o perioadă cariera muzi
cală pentru a se ocupa mai 
mult de filme. Ea începe filmă
rile la filmul Silkwood unde 
joacă alături de Meryl Streep 
și Kurt Russell în regia lui Mike 
Nichols. Tot în 1983 Cher câș
tigă premiul Golden Globe 
pentru rolul Dolly din filmul cu 
același titlu.

în 1984 Cher este nomina
lizată la un premiu Oscar pen

când premiul I cu coroniță re
vine unui copil de la casa de 
copii, cu nevoi speciale, oa
menii sunt surprinși, gândind 
instantaneu că învățătorul a 
fost îngăduitor, a făcut concesii 
sau a făcut o excepție. Nu 
știm dacă este așa. Cert este 
că Oana Alina Flueraș este o 
fetiță excepțională.

Ciprian MARiNUȚ

sex cu iubirea, care presupune 
și a face sex.

Informații incomplete... să ne 
mai mirăm că liceenele fac 
avorturi, să ne mai mirăm că în 
licee au pătruns țigările și pas
tilele euforizante și de aici până 
la a face sex și boli cu trans
mitere sexuală e doar un pas...

Este de dorit ca informațiile 
privitor la sex și sexualitate să 
fie prezentate încă de la pu
bertate. E mai bine să se știe 
decât să se bănuiască.

ina DELEANU

tru cel mai bun rol secundar 
feminin din filmul Silkwood. 
Cher își cumpără două case 
în Aspen / Colorado și Point 
Dume / California. După ce 
trece din nou pe la chirurgia 
estetică Cher începe filmările 
la filmul Mask în regia lui Pe
ter Bogdanovich care va 
avea premiera în 1985. în 
acest film ea joacă rolul 
Rusty Dennis pentru care va 
câștiga premiul de cea mai 
bună actriță la festivalul de 
film de la Cannes.

în lipsa unui nou material 
discografic, casa de discuri 
MCA scoate culegerea Gol
den Greats pe care figurează 
piesele: Dark Lady / Way of 
Love I Don’t Hide Your Love / 
Half Breed / Train Of 
Thought / Fire & Rain / He 
Ain’t Heavy He’s My Brother I 
Never Been To Spain / 
Gypsies Tramp & Thieves / I 
Saw A Man & He Danced / 
Carousel Man / Living In A 
House Divided / Melody / 
Rescue Me /1 Hate To Sleep 
Alone și Long & Winding 
Road. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN

Neobosit ii 
căutători

învățătorii sunt cei mai 
mari creatori dintre educatori.

Drumul cunoașterii copilu
lui și adaptării procesului de 
instruire și educare a cunos
cut cuceriri care au îmbogățit 
permanent zestrea didactică. 
Nici o altă ramură a școlii nu 
este atât de dinamică și nu a 
cunoscut un drum atât de 
evident ascendent, urmărind 
asiduu același obiectiv.

Pentru salturile realizate 
în aplicarea reformei învăță
mântului la ciclul primar se 
cuvin laude învățătorilor, cei 
care au impulsionat progresul 
școlar, implicându-se direct, în 
măsura în care au fost ajutați 
să realizeze acest lucru.

învățătorii s-au dovedit a 
fi cei mai interesați în promo
varea manualelor alternative, 
acțiune tratată Cu multă serio
zitate, implicându-se respon
sabil și activ, dovedindu-și 
disponibilitatea în promovarea 
și acceptarea poului.

în activitatea de zi cu zi la 
clasă, în cadrul comisiilor me
todice, în cercurile pedago
gice, învățătorii fac permanent 
demonstrația creativității, ui- 
mindu-și elevii cu ingeniozi
tatea lor. Adăugând la acestea 
bunătatea și răbdarea, putem 
explica performanța școlară, 
unică, pe care o pot atinge 
doar învățătorii.

fnv. Viorica IACOB, 
Școala Generală nr. 6, Deva

(dn gând și-o poantă Ca

"Cea mai frecventă 
dintre cauzele externe de 
succes este că nebunia 
unora este norocul altora; 
pentru că nimeni nu 
izbândește atât de 
neașteptat ca datorită 
greșelilor altora".

Bacon

Tatăl și fiul:
- Mitică, ai 

schimbat apa de 
la peștișori?

- Nu e nevoie, tăticule, 
încă n-au băut-o pe cea 
de ieri!

: Educația sexuala în 
: școala
1 Orice aspect legat de viața
2 sexuală, implicit de bolile cu 
, transmitere sexuală, a constituit
■ zeci de ani de zile un subiect
■ tabu în școală. Pe de altă parte,
■ nici acasă copiii, adolescenții nu 
1 aflau prea multe în acest sens, 
! majoritatea părinților ocolind, mai 
a mult sau mai puțin voit, aseme- 
i nea subiecte. Era de așteptat,
■ așadar, ca cei mai mulți elevi să- 
1 și exprime dorința de a fi infor

mați în cadrul orelor de curs de
a la școală asupra problemelor
■ de natură sexuală.
i Astfel, conducerea Minis-
■ ferului Educației Naționale a ho- 
1 tărât să introducă în cuprinsul 
a manualelor de biologie un capitol 
a referitor la problemele sexuale, 
i Mai mult decât atât, același MEN
■ a aprobat recent (conform 
1 agenției Mediafax) utilizarea în

școli a unui “Manual de educație 
, pentru viața de familie", precum
■ și a unui set de materiale in-
■ titulate "Prevenirea bolilor cu
■ transmitere sexuală, inclusiv 
• HIV/SIDA". O altă problematică 
_ importanta - cea a igienei și a 
a vieții sănătoase - se regăsește
■ în manualul "Educație pentru
■ sănătatea școlii". (G.B.)
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Afaceri de sute de milioane bazate A murit încercând
să-și vândă căciula

Hotărât lucru, în jurul SC „Siderurgica” SA Hunedoara 
mișună mulți pungași care se ascund în spatele unor 
pretențioase poziții de oameni de afaceri serioși și cinstiți. 
Din rândurile ce urmează o să vedeți că nu exagerăm deloc.

Cercetările efectuate au 
stabilit că laminatele ridicate de 
Florin Ceciu în numele societății 
pe care o administrează au fost 
livrate tocmai la Oradea, la SC 
„luliavidi Cominpex" SRL. 
Societatea s-a dovedit a fi 
cumpărată de puțină vreme, fără 
a se face însă operațiunile de 
rigoare la Registrul Comerțului, 
de un anume Nicolae Gheorghe 
Pop.

Până s-a ajuns aici, drumul 
a fost destul de lung, iar pentru 
a-l parcurge trebuie să revenim.

Cine este de fapt Nicolae 
Pop? Un tip de 27 de ani din 
Oradea, fără nici o ocupație. Prin 
septembrie trecut el află că loan 
Mărcuș, administrator la SC 
Metalica SRL Bixad, dorește să 
achiziționeze de la Hunedoara 
300 tone laminate. S-a oferit să - 
i pună el la dispoziție laminatele. 
De fapt avea în minte o afacere 
grasă și era pus pe fapte mari, 
mai exact pe înșelăciuni.

Ferencz nu era Ferencz
Ițele acestei încurcate afaceri 

au început să fie descurcate din 
momentul în care Poliția 
Municipiului Hunedoara s-a 
sesizat că, în calitate de 
reprezentant al SC luliavidi 
Cominpex SRL Oradea, un 
individ pe nume Czilly Gyorgy 
Ferencz a achiziționat de la SC 
Solteris SRL Hunedoara 150 
tone de laminate în valoarea de 
421.000.000 de lei. Pentru plată, 
acesta a emis o filă CEC ce a fost 
refuzată la plată. Motivul? „Lipsă 
disponibil”.

Ei bine, din acest moment vă 
solicităm mai mare atenție pentru 
că treburile sunt încurcate rău.

în timp ce poliția făcea- 
cercetări privind acest caz, 
Sucursala Minieră Poiana Ruscă- 
Teliuc a depus o plângere 
împotriva lui Florin Ceriu, admi
nistrator la SC „Solteris 
Intermedia” SRL Hunedoara. De 
ce? Pentru comiterea infracțiunii 
de înșelăciune. S-a arătat că 
respectiva firmă a ridicat de la SC 
„Siderurgica" SA laminate în 
valoare de 440.714.302 lei, în 
compensare, dar nu și-a achitat 
datoria conform contractului 
încheiat.

K_____________________________

Un miliard de lei 
pagube!

în colaborare cu Poliția 
Orașului Oravița, polițiștii 
hunedoreni au identificat și 
reținut doi indivizi din Petriia. 
Este vorba de Zoltan Zalomir, 
22 de ani, și Marcel Nicolae 
Gogelescu, 28 de ani.

Aceștia se sustrăgeau 
urmăririi penale în urma unui 
furt comis într-o noapte, în 
complicitate cu alte patru 
persoane arestate anterior, de 
la o stație de 6KV aparținând 
SC „Siderurgica" SA 
Hunedoara.

Componentele de cupru 
furate de aceștia erau în valoare 
de aproximativ un miliard de lei!

Accident mortal
Cu puțin după miezul nopții, 

la intersecția D.N. 68 B, cu D.C. 
120, pe raza localității Peștișu

f* W P01ÎȚIE
Atenție șoferi!

Nu cu multă vreme in urmă, polițiștii din Serviciul de Poliție 
Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara 
au defășurat o amplă acțiune pe raza întregului județ.

Au fost verificate 885 de autovehivule din trafic și s-au aplicat 
58 de amenzi în valoare totală de mai bine de 8.000.000 de lei. 
în vederea suspendării au fost ridicate 6 permise de conducere (5 
pentru conducere sub influența alcoolului) și s-au constatat două 
infracțiuni la Legea circulației. De reținut că toate acestea s-au 
petrecut într-o singură zi.

“Arsenalul” din căpița de fân
Mare mirare pe un cetățean care participa la stingerea unui 

incendiu izbucnit în pășunea “Postați” dintre satele Vica și Boiu de 
Jos, comuna Gurasada. Din două căpițe de fân care ardeau au 
Început pușcături asemănătoare focurilor de armă.

Evident, a fost sesizată poliția. Echipa operativă care s-a 
deplasat la fața locului a stabilit că din cauza focului au explodat 43 
de cartușe militare calibrul 7,62. Au fost recuperate alte 17 cartușe 
rămase neexplodate. Din cercetări s-a stabilit că muniția, Împreună 
cu o armă militară marca “ZB" au fost ascunse de Manole Todosiu, 
63 de ani, din Boiu de Jos. înainte de sosirea polițiștilor, acesta a 
reușit să ascundă arma într-un alt loc din apropiere.

Arma și muniția au fost ridicate în vederea cercetărilor. S-a mai 
stabilit că acestea au fost aduse la întoarcerea de pe front de către 
tatăl lui Manole - Victor Todosiu (decedat).

Manole Todosiu este cercetat, urmând să răspundă pentru 
nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Rubrică realizată cu sprijinul IPJ Hunedoara

pe falsuri și înșelăciune
și-a procurat un buletin de 
identitate pe numele Czilly 
Gyorgy Ferencz, pe care a aplicat 
fotografia sa și l-a folosit pentru 
întocmirea formalităților necesare 
cumpărării SC „luliavidi 
Cominpex" SRL de la dna luliana 
Buchiș. Acesteia i-a dat 1,5 
milioane de lei, primind în schimb 
ștampila și actele societății. Cu 
aceeași identitate falsă s-a 
prezentat apoi la Sucursala 
Bankcoop SA Oradea de unde a 
ridicat un carnet de CEC-uri.

Pentru cumpărarea lami
natelor, Pop a primit în avans de 
la Mărcuș 2000 de mărci. Tot 
acesta i-a mai spus că la 
Hunedoara poate lua legătura cu 
Monica Anton, cea cu care 
Mărcuș intenționa să facă inițial 
afacerea. Laminatele urmau să 
fie așadar achiziționate de la SC 
Loniveda SRL Hunedoara 
aparținând Monicăi Anton.

Cu buletin fals la 
cumpărat societăți 

comerciale
Pentru a-și putea pune 

planul în practică, Nicolae Pop

Mic, a avut loc recent un grav 
accident de circulație.

loan Pop din Hunedoara a 
surprins și accidentat mortal pe 
Iosif Bolinger, pensionar, tot din 
municipiul Hunedoara.

Bătrânul s-a angajat în 
traversarea străzii prin loc 
nemarcat și fără să se asigure.

Și-a violat fiica
De puțină vreme, Poliția 

Orașului Vulcan a fost sesizată 
de minora I. F. de 14 ani, elevă, 
că , ‘într-o seară, tatăl ei - I.R., 
de 40 de ani, miner la E.M. 
Paroșeni, a venit acasă în stare 
de ebrietate și a violat-o.

Cel în cauză este divorțat 
și mai are patru copii minori 
care sunt în centre de 
plasamente.

A fost reținut și prezentat 
Parchetului cu propunere de 
arestare.

Falsul patron sosește 
la Hunedoara

Sub identitatea atestată de 
buletinul falsificat de el, Nicolae 
Pop sosește la Hunedoara, unde 
se întâlnește cu Monica Anton.

Aceasta nu are însă 
definitivate actele de înființare și 
funcționare a firmei.

Ulterior, prin intermediul 
acesteia, Pop alias Ferencz se 
întâlnește și cu frații Ceciu, 
administratori la SC "Solteris

Pagină realizată de Valentin NEAGU J

DESPRE INSTANȚELE DE JUDECATA>

treaptă de 
realizează de 

denumite 
Ele sunt

Constituția noastră arată 
la articolul 125 că justiția se 
realizează prin Curtea 
Supremă de Justiție și prin 
celelalte instanțe
judecătorești stabilite prin 
lege.

Instanțele judecătorești 
sunt împărțite în mai multe 
trepte ierarhice, după gradul 
lor de competență.

Prima 
judecată se 
instanțele 
judecătorii, 
competente să soluționeze, 
să judece orice cauze, mai 
puțin pe cele date prin lege 
în competența instanțelor 
ierarhic superioare.

A doua treaptă o 
constituie tribunalele 
județene și respectiv cel al 
municipiului București. Ele 
judecă în apel cauzele 
soluționate în fond la 
judecătorii și judecă în primă 
instanță în fond anumite 
cauze mai grave, cum sunt 
crimele de omor ș.a.

Pe treapta a treia se află 
Curțile de Apel, care sunt 
instanțe interjudețene, adică 
una pentru mai multe județe.

Există următoarele Curți 
de Apel: Alba lulia, Bacău, 

Intermedia” SRL Hunedoara, 
cea care avea contract cu 
Sucursala Minieră Poiana 
Ruscă -Teliuc.

Această societate le-a pus 
la dispoziție laminatele primite 
în compensare de la 
„Siderurgica".

O filă CEC cu 
valoare O, pentru 

421.655.944de lei!
Pentru a garanta achitarea 

mărfii, Nicolae Pop a eliberat 
din carnetul de CEC-uri o filă 
pe care a semnat-o cu numele 
fals și a ștampilat-o în numele 
SC „luliavidi Cominpex” SRL 
Oradea, și ea cumpărată sub 
identitate falsă.

în aceste condiții, la 
Oradea și Arad au fost 
expediate laminate în valoare 
totală de 421.655.944 de lei. 
Toată marfa a fost vândută lui 
Mărcuș, iar banii încasați 
Nicolae Pop i-a folosit în scop 
personal.

Să mai spunem că la data 
emiterii CEC-ului disponibilul 
în cont al SC „luliavidi 
Cominpex" SRL Oradea era de 
16.233 de lei, iar marele 
afacerist Pop a mai fost 
cercetat și trimis în judecată de 
Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bihor pentru fapte 
asemănătoare.

Oradea, Suceava, București, 
Pitești, Brașov, Cluj, 
Constanța, Craiova, Galați, 
lași, Târgu-Mureș, Ploiești și 
Timișoara.

Curțile de Apel 
soluționează în recurs 
cauzele judecate în apel de 
tribunale și în apel cauzele 
judecate în fond de tribunale.

în vârful piramidei justiției 
se află Curtea Supremă de 
Justiție, instanța cea mai 
înaltă în grad.

După cum vedem, fiecare 
cauză are un drum stabilit 
prin lege și nimeni nu se 
poate abate de la gradul, de 
la competența unei instanțe; 
nu poți sări peste o instanță 
și să te adresezi alteia, pentru 
că așa ai vrea tu.

Faptele comise de militari 
sau îndreptate împotriva 
bunurilor aparținând unităților 
militare se judecă la 
instanțele militare și anume: 
Tribunalul militar, Tribunalul 
militar teritorial, Curtea 
militară de apel și Secția 
militară a Curții Supreme de 
Justiție.

Comportarea cetățenilor 
în fața instanței de judecată 
trebuie să fie cât ma corectă, 
disciplinată. Momentul

Un fapt mai puțin 
obișnuit, pe cât de simplu 
pe atât de tragic, s-a 
petrecut cu câtăva vreme în 
urmă ia Petriia. în urma 
unei simple altercații, un 
om de 37 de ani și-a pierdut 
viața, trei copii minori 
rămânând fără tată, iar un 
altul, având doi copii 
minori, este cercetat pentru 
lovituri cauzatoare de 
moarte. Să fim însă mai 
concreți.

într-o seară, în jurul orei

CRIMĂ
SUB LUPĂ

19,30, Vasiie Topaiă 
consuma ia un local 
băuturi alcoolice împreună 
cu Vasiie Neamțu. La un 
moment dat, de ei se 
apropie Alexandru Toth. 
Pentru a-șiprocura bani de 
băutură, acesta încerca să- 
și vândă căciula. Dăndu-și 
seama că Toth este în stare 
de ebrietate, cei doi refuză 
oferta. La scurt timp, un 
grup de copii a început să 
facă glume pe seama celui 
beat și sâ-l tragă de haine, 
în ajutorul iui a intervenit 
însă un alt consumator, pe 
nume Luchian Gheorghe. 
Presupunând că Vasiie 
Topaiă a îndemnat copiii 
să-și bată joc de ei, Toth a 
început să-l înjure și s-a 
apropiat de ei. In mai multe 
rânduri Topaiă l-a îndemnat 
să plece, apoi, ia un mo
ment dat, i-a pus podul 
palmei sub bărbie și i-a 
împins înspre înapoi. Ei 
bine, în acel moment, 
Alexandru Toth s-a 
dezechilibrat și a căzut pe 
spate, lovindu-se cu capul 
de beton. Nu a mai reușit 
să se ridice, astfel că 
Topaiă a adus o sticlă cu 
apă de ia un chioșc din

C

judecății este pentru omul 
cinstit, de bună credință, un 
moment de mare 
responsabilitate.

Fie că apari în fața 
instanței ca reclamant ori ca 
pârât, că ești martor sau 
inculpat într-un dosar penal, 
oricare ar fi situația, trebuie 
să ai o ținută 
corespunzătoare. începând 
cu îmbrăcămintea care 
trebuie să fie decentă, 
păstrarea liniștii, respectul 
cuvenit magistraților atunci 
când ești chemat în față, 
corectitudinea răspunsurilor, 
întreaga ținută, totul trebuie 
să fie potrivit locului.

Articolul 122 din Codul de 
procedură civilă arată că 
președintele exercită poliția 
ședinței, putând lua măsuri 
pentru păstrarea ordinii și a 
bunei cuviințe.

Atunci când sala se 
dovedește neîncăpătoare, 
președintele poate cere 
unora dintre cei prezenți să 
aștepte afară până le va veni 
rândul.

în sala de ședință nu se 
poate intra cu arme, excepție 
făcând cei care se află în 
interesul șerviciului, respectiv 
organele de poliție.

apropiere, i-a spălat pe 
față și i-a ajutat să se 
sprijine cu spatele de o 
stivă de lăzi. Dându-și 
seama că totuși Toth se 
simte rău, Topaiă i-a oferit 
un pahar cu băutură, după 
care i-a ajutat să se ridice 
și să piece spre casă. Mai 
mult chiar, pentru a fi sigur 
că nu mai pățește nimic, /- 
a însoțit până la domiciliu, 
asigurăndu-se că a intrat 
în apartament. După toate 
acestea, Topaiă s-a întors 
la local și i-a asigurat pe 
cei prezenți că Toth nu a 
pățit nimic. Până 
dimineață însă Toth a 
decedat la domiciliu. La 
autopsie s-a constatat că 
prezenta traumatism 
cranio-cerebral închis, cu 
fractură de boltă iradiată la 
baza craniului și hematom 
subdural.

Topaiă recunoaște 
fapta și o motivează prin 
aceea că s-a enervat, 
întrucât a fost înjurat de 
Toth. Legat de această 
nenorocire, ar mai trebui 
spus că Toth ducea un 
mod de viață necores
punzător, consuma mari 
cantități de băuturi 
alcoolice, nu avea nici un 
venit și nu se îngrijea de 
întreținerea familiei. După 
cum spuneam, are trei 
copii minori, din care doi 
se află în întreținerea 
bunicului, iar ai treilea se 
găsește la o unitate de 
ocrotire a minorilor. în 
proces, bunicul celor trei 
copii s-a constituit parte 
civilă cu 3 milioane de iei 
și o rentă lunară pentru 
minori. De remarcat și 
făptui că mama copiilor, 
Mariana Toth, este plecată 
de ia domiciliu de mai 
multă vreme și nu s-a 
putut stabili unde se 
găsește.

picioare, 
putând 

i unele

Cei care nu au 
comportări cuviincioase pot 
fi atenționați de președinte, 
care le poate aplica și 
amenzi ori cere 
îndepărtarea lor din sală.

De regulă generală, cei 
care sunt chemați în fața 
completului de judecată 
stau în | 
președintele 
încuviința ca 
persoane în vârstă ori 
suferinde să stea jos.

în anumite cauze, care 
prin natura discuției ar 
putea vătăma ordinea 
publică sau moralitatea, 
președintele poate dispune 
evacuarea sălii de ședință, 
urmând ca ședința să fie 
secretă, adică să participe 
numai cei din cauza 
respectivă.

în unele situații, instanța 
de judecată poate proceda 
fie la judecarea cauzei în 
altă clădire decât sediul 
instanței, ori se poate 
deplasa pentru audierea 
unei persoane
nedeplasabile, la domiciliul 
acesteia. Și acolo, 
respectul datorat instanței 
și regulile de comportare 
sunt aceleași.

X
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' ÎNCHIRIERI

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
2500 mp, str. Zarandului, 
lângă PECO, preț 5 DM/ 
mp. Tel. 094 619830, 059 
152039. (4039/40)

• Vând spațiu comer
cial, ultracentral în 
Deva, suprafața 130 
mp. Tel. 260687,’ (4034)

• Vând apartament 3 
camere, parter, central 
Petroșani, ideal priva
tizare (pregătit), sediu 
firmă, variante, sau în
chiriez. Tel. 544508, 
625442. (4023)

• Vând casă în Călan, 
trei camere, gaz, apă, 
grădină, str. Toamnei, 
nr.2. Tel. 731279. (4045)

• Vând garsonieră. 
Deva, Micro 15, bl.52, 
ap.23, etaj 1. Tel. 672100. 
(4047)

• Vând VW LT 28 Die
sel, fabricație 1981 (du- 
biță), înmatriculată per
soană fizică, preț nego
ciabil. Tel. 233049. 
(4050)________________

• Cumpăr celulare de
fecte, repar, decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (4025)

• Vând mașină de cusut 
industrială MCI-4, trifazic, 
nouă, 3,5 milioane, cără
midă de sticlă Nevada

• Ofer de închiriat spa
țiu comercial, ultracentral, 
în Deva. Tel. 094 616663 
sau 213222 (4048)

DIVERSE

• S.C Legume-Fructe SA
Brad convoacă adunarea 
generală a acționarilor în 
data de 22 aprilie 1999, ora 
10, în str. Horia, nr. 60, 
municipiul Brad, județul 
Hunedoara. în cazul ne- 
întrunirii cvorumului, aduna
rea generală a acționarilor 
se va ține a doua zi, 23 
aprilie 1999, în același loc 
și la aceeași oră. Relații 
suplimentare la tel. 054/ 
651526 (68887)________

• Promoția 1959 a 
Liceului din Sebeș - Alba 
anunță întâlnirea de 40 
de ani a absolvenților. 
Relații la tel. 058/ 
731415, 058/731514, 
092/443010. (4612)

F ' ’■
COMEMORĂRI

• S-a împlinit un an de 
când soțul, tatăl, socrul și 
bunicul nostru

CORNEL CORNEA
din Mintia a plecat înspre 
cele veșnice. Amintirea lui 
va rămâne neștearsă în 
sufletele noastre. 
Dumnezeu să-l odihneas-

• Fiica Doina anunță 
cu profundă durere în
cetarea din viață a ma
mei sale

ȘTEFANIA STAN
în vârstă de 78 ani. în
mormântarea va avea 
loc în data de 
15.04.1999, ora 13, în 
cimitirul ortodox din 
Deva, din str. Emipescu. 
(3552)

• Familia profund 
îndurerată anunță 
stingerea din viață, după 
o îndelungată suferință, 
a celei care a fost

AURELIA MATES
în vârstă de 75 ani. 
înmormântarea joi, 15 
aprilie 1999, ora 14, în 
cimitirul ortodox din satul 
Lunca - Băița. Nu o vom 
uita niciodată! (3506)

LICITAȚIE PUBLICĂ

Apa minerală, de la 
izvor pe masa noastră

10.000 lei/buc, plasă rabitz 
15.000 lei/kg (180 kg.). Tel. 
228905.(4044)

• Viagra, 100 mg,
180.000. 01/6376273, 
092/342628, 092/
342629. (OP)

• Vând, închiriez 
spațiu comercial, 
ultracentral, în Deva, 
suprafața 127 mp, do
tat cu toate utilitățile. 
Tel. 094/602419 
(4079)_______________

• Vând și montez par
brize. Deva, Dragoș 
Vodă, 14. Tel. 225075 
(4083)

• Vând orice teleco
mandă pentru televizor 
(150.000 lei), video, 
satelit. 092/368868 
(2174)

• Vând Laptop 386, 
imprimantă Epson, tas
tatură, mouse, TV color 
sport, videorecorder, 
compact disc, telefon 
portabil, combină muzi
cală. Tel. 711063 (9028)

• Vând vacă tânără,
bună lapte, gestantă în 
5 luni, Sîntandrei, nr. 2. 
Tel. 673137, 723202 
(9029)________________

• Vând bolțari, preț 
avantajos, str. Carpați, 
146, Hunedoara. Tel. 094/ 
220559 (9040)

că în pace. Familia.

• Cu adâncă durere în
suflet fiica Almășan Aurelia, 
ginerele Mircea și nepoții 
Florin, Cristian și Roxana 
anunță trecerea în neființă 
a celei care a fost o ade
vărată mamă și bunică

MANE ANA
Nu te vom uita nicio

dată! înmormântarea va 
avea loc joi, 15.04.1999, 
ora 14, de la domiciliul din 
Deva, str. Horea, nr. 84. 
Dumnezeu să o odih
nească în pace! (3493)

• După o grea suferință 
s-a stins din viață discret, 
așa cum a trăit 89 de ani,

PIRI KUFLEITNER
înmormântarea azi, ora 

14, de la Capela Cimi
tirului Reformat Deva. 
Familia și Lucica.

• Colegii de muncă de 
la S.C. CEPROMIN S.A. 
Deva sunt alături de d- 
șoara Doina Stan, în 
greaua durere pricinuită 
de decesul mamei sale

ȘTEFANIA STAN
și transmit sincere 
condoleanțe. (3552)

■ Potențial uriaș, consum 
scăzut

* SNAM - mama apelor 
minerale din România

* Sucursala Vest are se
diul în Deva

* Exploatarea și valori
ficarea, în registre distincte

Circulă în popor o zicală po
trivit căreia "cea mai bună bău
tură este apa minerală; de ea 
capul nu te doare..." Puțini știu 
însă că România are un potențial 
uriaș de ape minerale, însă con
sumul este foarte redus, atât în 
raport cu bogăția acestei băuturi 
naturale, cât și în comparație cu 
alte țări europene. Până ajunge 
pe masa noastră, apa minerală 
parcurge un drum lung, vegheat 
de mulți oameni, care-i asigură 
atât traseul, cât și calitatea. Amă
nunte interesante și competente 
în domeniu ne-a furnizat dl in
giner geolog Emil Florea, direc
torul Sucursalei "Vest" Deva, 
din cadrul Societății Naționale a 
Apelor Minerale din România.

Am reținut astfel că SNAM 
are în subordine trei sucursale în 
țară: Sucursala "Nord", cu sediul 
la Vatra Dornei, Sucursala 
"Centru", cu sediul la Miercurea 
Ciuc, și Sucursala "Vest", cu se
diul la Deva. Aceasta din urmă 
are în atribuții exploatarea apelor 
minerale pentru consum de la 
Boholt și Băcâia, a celor termo- 
minerale de la Vața și a bioxidului 
de carbon alimentar de la Ocolișu 
Mic - toate din județul Hunedoa
ra. Dar perimetrul de activitate al 
Sucursalei "Vest" Deva acoperă 
și județele Caraș Severin - cu 
apa plată de la Herculane, Timiș
- cu apele minerale de la Buziaș 
și Sacoșu Mare, Arad - cu apa 
minerală de la Lipova, Bihor - cu 
apa minerală de la Rieni și apa 
plată "Izvorul minunilor” de la 
Stâna de Vale.

De asemenea are în aten
ție zăcămintele de la Someșeni
- Cluj și Tămășeni - Satu Mare.

- Concret, ce facem noi! - se 
întreabă și răspunde dl Emil Flo
rea. Exploatăm zăcămintele de 
ape minerale pentru consum și 
de bioxid de carbon alimentar, în 
sensul că le administrăm, înce
pând de. la izvoare, urmărindu-le, 
prin operațiuni speafir.n ți tchrrd

avansate de captări, foraje și 
analize, calitățile, după care le 
încredințăm pentru valorificare 
unităților specializate și dotate în 
acest sens, în baza unor con
tracte ferme. Altfel spus, noi le 
vindem produsul brut - apa mi
nerală -. iar ei o prepară, o îmbu- 
teliază și o vând populației, sigur, 
prin alte verigi, cele ale comerțului.

- înțelegem că dvs vă revine 
o mare responsabilitate.

- Cea mai mare și mai impor
tantă este protecția zăcământului 
de apă minerală, scop în care 
folosim trei tipuri principale de pe
rimetre de protecție: unul hidro- 
geologic, unul de exploatare și 
unul sanitar- cu un regim extrem 
de sever, în jurul sursei de apă. 
Pe toate aceste fluxuri efectuăm 
frecvent analize chimice, micro
biologice, hidrologice, culegem 
chiar și date meteo, urmărind 
deopotrivă nivelul debitelor, con
ținutul compușilor minerali, para
metrii de puritate, de potabilitate. 
Pentru că sunt și unele zone po
luate, sunt și situații când izvoa
rele își modifică debitele, apele își 
diminuează proprietățile, pot fi 
infestate. De aceea oamenii 
noștri, operatorii, organizați pe 
schimburi în principale zone cu 
surse de ape minerale, specia
liștii, laboranții urmăresc în perma
nență, cu exigență și răspun
dere, caracteristicile apei mine
rale brute pe care o livrăm be
neficiarilor. Suntem puțini salariați, 
însă foarte bine dotați cu instalații 
și aparate moderne, asistate 
electronic, de mare ajutor și efi
ciență.

De la izvor și până ajunge 
pe masa noastră, apa minerală 
parcurge așadar un drum lung, 
atent vegheat de specialiști în 
domeniu. Și este multă apă mi
nerală în țară. Și în județul 
nostru este multă. însă con
sumul rămâne redus. Poate și 
din cauza prețurilor, dar mai 
ales dintr-o falsă educație - 
după opinia unor specialiști - 
cum că apa minerală ar dăuna 
în anumite privințe sănătății. Nu 
dăunează câtuși de puțin, sunt 
de părere inclusiv medicii. Unii 
medici.

Dumitru GHEONEA

BANCA ROMÂNĂ DE 
COMERȚ EXTERIOR - 

BANCOREX SA 
Sucursala Deva

In scopul reînnoirii parcului auto, BANCOREX 
SA scoate la vânzare prin licitație cu strigare auto
turismul marca OPEL ASTRA - an de fabricație 
1994, Înmatriculat sub nr. B-21-BCX.

Valorificarea va avea loc pe “principiul văzut- 
plăcut” la sediul Sucursalei BANCOREX Deva in 
baza prețului de pornire specificat in Fișa Tehnică.

Vizionarea autoturismului și procurarea Fișei 
Tehnice de prezentare se poate face la sediul Su
cursalei Deva prin grija Compartimentului 
Administrativ.

Licitația va avea loc in data de 15.04.1999, ora 
IO, la sediul vânzătorului.

Relații suplimentare privind condițiile de parti
cipare la licitație se pot obține la sediul 
Sucursalei BANCOREX Deva, din str. 22 Decembrie, 
bl.7 și/sau la telefonul 230183.

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2
(în clădirea Fundației pentru tineret),_________

I oferă persoanelor disponibilizate în baza Ordonanțelor 9 sau 22 

Consultanță Gratuită
pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 

propriu
Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

SC STILMES SRL DEVA 1 

| B-dul Decebal, nr.6, tel/fax: 054/211128; 219045 | 
| Confecționează |
| • PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp);

• ACOPERIRI TERASE - COPERTINE; 
• BANNERE - PANOURI PUBLICITARE.

I________________________________________________ I

Utilizatori de armături pentru instalații interioare!

Doriți să faceți economie de timp și bani?-~2Z>

E simplu. Apelați la serviciile societății COMAT 
DEVA S.A., unic REPREZENTANT pentru județul 
Hunedoara al societății clujene ARMATURA SA - 
producătoare de furnituri pentru instalații interioare. In 
această calitate, vă oferim orice produs din 
programul de fabricație al societății ARMATURA 
S.A., la prețul producătorului.

Informații la tel. 054/223.350, 233.137 sau la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.

Și nu uitati! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOȚI, SERVICII PENTRU FIECARE!

S.CXTOUR IMPEXCOMSERV
054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BOSCH 0 5TIHL

Scufe

BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR 
SUCURSALA DEVA 

SCOATE LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN DATA 
DE 14.04.1999, ORA 10,00, PRIN BIROUL 
EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE LA 
JUDECĂTORIA DEVA, URMĂTOARELE:

- teren intravilan situat în Deva, DN 7, în 
suprafață de 2200 mp;

- teren intravilan situat în Deva, în 
suprafață de 255 mp;

- imobil (casă, garaje și curte) situat în 
Deva, str. Viilor, nr. 3/ 34;

- imobil (casă, anexe gospodărești, curte, 
grădină) situat în Deva, str. Horea, nr. 202.

Informații se pot obține la sediul Sucursalei 
BANCOREX Deva, telefon 054/ 230185 și la 
Biroul executorilor judecătorești din Deva.

... —J)

A CENTRALE TERMICE 
JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie, 
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Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

Motopompe HONDA
Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea "PROCONSTRUCT" pentru scule electrice BOSCH©
REDUCERI<^y^J> perioada 04.04.99 - 31.05.99

DEVA - B-dul Decebal, Bl.l - HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 • 
BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter» PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2
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Și la sate se înalță case noi, 
se modernizează cele vechi

în ultimii ani construcția de case a luat un mare avânt. 
Oamenii care au posibilități - indiferent că trăiesc la oraș sau la 
sat - își înalță case noi, frumoase, dotate cu tot confortul, își 
extind casele ce le au cu noi încăperi, băi, garaje ș.a. Un exemplu 
din acest punct de vedere este comuna Bretea Română. Din 
discuția ce am avut-o recent cu dna Aurica Săliștean, tehnician 
constructor la primărie, am reținut că în momentul de față sunt în 
construcție două case în satul Ruși, una în Bretea Română, două 
în Vîlcelele Bune, aflate în diferite faze de execuție.Un număr 
foarte mare de case se extind și se dotează cu numeroase 
îmbunătățiri. Oamenii fac ce pot și cum pot să-și creeze condiții 
de locuit cât mai confortabile. Ni s-a spus că, poate, lucrările de 
genul celor la care ne referim ar fi mai numeroase dacă 
documentele și avizările n-ar fi atât de scumpe și n-ar dura timp 
foarte îndelungat. Cele două operații - documentația și obținerea 
avizelor necesare pentru o casă nouă - costă între 3 și 4 
milioane de lei. O simplă anexă îl costă pe om o jumătate de milion 
de lei. Evident, la acestea se adaugă costul drumurilor, eventuala 
șpagă etc.

Adevărul este că, în comuna la care facem referire în aceste 
rânduri, merită ca oamenii să-și facă case noi, să le extindă și 
modernizeze pe cele mai vechi, lată două argumente puternice în 
sprijinul ideii de mai sus. Primul: Guvernul a aprobat introducerea 
gazului metan. Al doilea: în curând, speră oamenii, va începe 
alimentarea cu apă a satelor Bretea Română, Bretea Strei ș.a., la 
Bretea Strei se va construi un cămin cultural nou. Deci condițiile 
de locuit se vor apropia de" cele de la orașe, ba chiar le vor 
întrece. Ceea ce nu e rău deloc, dimpotrivă.

Traian BONDOR

( Reîntors după o scurtă ab
sență din localitate, aveam să 
constat că în relațiile mele cu 
publicul s-au produs modificări 
importante. Cum apărui pe 
stradă, dintr-un Mercedes nou- 
nouț mă claxonă un amic de pe 
vremuri, care de câțiva ani nu-mi 
mai răspundea nici la salut.

- Servus; amigo - îmi 
aruncă el cu un zâmbet sus
pect de languros.

Din urmă mă ajunse un ve
cin, care se grăbi să mă in
formeze:

- E adevărat ce spune Moș/ 
Baston? - mă întrebă roasă de 
curiozitate șefa agenției.

- Dar ce spune Moș Baston?
- Că moșteniți un milion de 

dolari din America...
- Nemaipomenit! De unde a 

mai scos-o și pe asta?
- Cum adică, tot orașul știe 

că-i adevărat! - exclamă con
trariată simpatica doamnă.

Vasăzică asta-i treaba. 
Amicul meu de table mi-o făcu 
din nou. Altădată a umplut orașul 
că am fugit la ruși, când de fapt

Bogătaș de ocazie

VREMEA
Vremea va deveni în general instabilă. Din punct de vedere 

termic, se va încălzi ușor: Cerul, variabil în cursul dimineții, se 
va înnora treptat în partea a doua a zilei, când pe alocuri vor 
cădea ploi cu caracter de aversă. Vântul va sufla moderat din 
sector sud-vestic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 
16 și 19 grade, iar minimel&între 5 și 3 grade. (Octavian Jucu)

- Sper că acum vom acoperi 
și noi blocul. M-am interesat: 
costă vreo sută de milioane. Pen
tru "unii” e o sumă neglijabilă...

De pe trotuarul de vizavi îmi 
făcea semne disperate o prie
tenă din prima tinerețe, învechită 
și ea mamă, mamă! Traversă 
strada și se destăinui aproape 
plângând că a avut două de
cese în familie, e plină de datorii și 
urmează să facă o operație com
plicată.

Mergând mai departe mă 
dumirii că lumea de pe stradă mă 
salută cu luare-aminte. Chiar și 
un șefuleț de la județ, care umblă 
cu nasul pe sus, se opri și-mi 
spuse că bugetul de anul ăsta e 
al dracului de auster. Nu-s bani 
de-ajuns nici pentru căminul de 
bătrâni din satul meu (unde mă 
bătea gândul să-m.i disput “fi
nala"). In sfârșit, un director de 
banca mă invită să-i vizitez noul 
sediu și să folosesc cu încre
dere serviciile firmei sale. Ajunsei 
la agenția LOTO, unde joc și eu 
ca să mă aflu în treabă, adică 
achit “biletul de peron".

zăceam pe un pat de spital. Cu o 
săptămână în urmă l-am lăsat să 
mă bată trei partide. S-a lăudat la 
cunoscuți că și-a făcut praf fai
mosul adversar, cel calificat la 
școala din Cișmigiu și cu mas- 
terat la Sorbona. Colac peste 
pupăză mă făcu și bogătaș.

îl zării pe Moș. Stătea pe o 
bancă cu barba proptită în bas
ton și zâmbea șiret. Mă așezai 
lângă el și-l luai cu binișorul:

- Vere, mulțam de binefacere 
Dar te sfătuiesc să mergi imediat 
și să dezminți tărășenia. Altfel 
dau și eu sfoară printre man
glitori că ascunzi în sân o mare 
sumă de lire sterline. îți convine?

Speriat că nu glumesc a ple
cat pușcă și în trei zile a dez
infectat peste tot! Apoi am reluat 
cursul tranziției, murdară, mize
rabilă, pictată cu datorii.

loachim LAZĂR
P.S. La toți cei păcăliți de 

Moș Baston, sănătate! Promit ■ 
să vă îndeplinesc doleanțele l 
imediat ce voi deveni mare . 
bogătaș. Facă-se voia lui!

Serviciul de străini, probleme de migrări și 
pașapoarte Hunedoara aduce la cunoștința celor 
interesați că, incepănd cu data de 15.04.1999, 
cererile pentru pașapoarte simple se depun numai 
la sediul Serviciului din Deva. Ca urmare. Centrul de 
primire a cererilor de la Poliția municipiului Petroșani 
se desființează.

Măsura este luată în conformitate cu art. 9 din 
Legea nr. 216 /1998 privind regimul pașapoartelor 
in România.

Șeful serviciului
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Consiliul local al

TAXIMETRIE Șl PIRATERIE
-Alo, Pronto 953-12?

- - Da, eu sunt cu indicativul 
12, die reporter: Constantin 
Stănciulescu, taximetrist de 
aproape 10 ani, pensionat din 
1995, la vârsta de 60 de ani, 
după o viață de muncă la ITA și 
Romcamion Deva. "Pronto 
953" este firma dlui Laurențiu 
Moldovan, cu 28 de taximetriști 
unul și unul. Eu sunt doar unul 
dintre ei.

- Ne știm, dom’ Cos- 
tică, de ani buni, de pe vre
mea când făceați dispe
cerat în autogara Deva și 
erați mare microbist al 
echipei locale de fotbal 
ș.a.m.d. încă mai faceți 
taximetrie?

- Trebuie să-mi completez 
amărâta de pensie de 855.000 
de lei, pentru traiul zilnic.

- Cu cât o completați, 
die Constantin Stănciu
lescu?

- Până a nu se scumpi 
benzina ultima dată și la volu
mul meu de muncă de numai 
opt ore/zi, cu aprobarea șe
fului, cam cu încă o pensie. 
Acum, cu mult mai puțin. Nu au 
oamenii bani să apeleze la ta
xiuri. O fac doar în cazuri de 
forță majoră. Mai ales că în 
Deva sunt foarte mulți elevi și 
pensionari, cu banii extrem de 
drămuiți. Oricum, pentru puținul 
pe care îl câștig, eu trudesc 
foarte mult. Ceilalți colegi și mai 
mult. O facem însă cinstit.

- Alții nu o fac cinstit?
- Unii nu prea. în Deva 

suntem cam 400 de taximetriști, 
însă numai vreo 200 și ceva 
lucrăm legal, în cele șase-șap- 
te firme de taximetrie, restul 
fiind pirați. îi mai împrăștie po
liția din când în când, dar se 
regrupează repede, în sfidarea

organismelor de control de la 
finanțe, de la Garda Financiară, 
care parcă se tem să-i tragă la 
răspundere. Nu e corect. Noi 
plătim impozite, taxe, alte obligații 
la stat, stăm în așteptare la vo
lan zi și noapte țcă toate firmele 
lucrează în trei schimburi), pe 
vreme bună sau rea, iar ei ne 
dijmuiesc bruma de câștig.

Conversații
r

- Aveți vreo soluție la 
această stare de fapt?

- Da, am o propunere. Am 
înaintat-o, printr-o scrisoare, și 
dlui primar al Devei. Am propus 
realizarea unei buline colorate, 
cu elementele esențiale ale taxi- 
metriștilor autorizați, care să fie 
aplicată pe parbrizele mașinilor. 
Cei care nu au bulină înseamnă 
că sunt pirați și trebuie stopați 
de organele de control. Mi-a 
răspuns că va rezolva pozitiv 
cererea mea până la 31 martie 
a.c N-a rezolvat-o. Mă voi 
adresa altor organe. Dvs știți cu 
câți bani prejudiciază acești taxi- 
metriști clandestini bugetul local 
într-un an de zile?

- Nu știu.
- Vă spun eu: cu exact un 

miliard și 220 de milioane de lei. 
Am calcule precise. Dacă Pri
măria Devei nu are nevoie de 
acești bani să-i dea la echipa de 
fotbal Vega. l-ar prinde foarte 
bine.

- Tot la fotbal vă gândiți.
- La fotbal și la faptul că nici 

până azi poliția și justiția n-au 
reușit să-l prindă pe banditul 
care m-a împușcat în gât cu o 
armă artizanală, la ieșirea din 
Deva, spre Simeria, în urmă cu 
câțiva ani. în loc să-l caute pe

ucigaș, ei m-au anchetat pe 
mine. Ar trebui să-și facă mă
car un proces de conștiință. 
Sper să nu mor curând că eu 
nu las moartă această ches
tiune. El e bine mersi, iar eu 
sufăr.

- Haideți să schimbăm 
direcția de mers, dom’ 
Costică. Ce părere aveți de 
recentele modificări ale le
gislației privind circulația 
pe drumurile publice?

- Accept 80 la sută din 
ele. Dar nu-s de acord cu re
ducerea vitezei în localități la 
50 km/oră și purtarea centurii 
de siguranță în această zonă. 
Die reporter, vă rog să con
semnați ce spun acum: dacă 
pe vremea lui Ceaușescu 
unele persoane cu funcții în 
partid, poliție, justiție, securitate 
aveau numere galbene la ma
șini ca să poată circula în fie
care duminică, acum se proce
dează la fel; adică armata, po
liția, pompierii au voie să nu 
poarte centura de siguranță că 
sunt mereu în exercițiul func
țiunii. Dar noi, taximetriștii, nu 
suntem ș.a.m.d,?

Să-i tot pun și să-i tot scot 
centura clientului la fiecare 
kilometru? Noi facem prestări 
de servicii. Suntem în misiune. 
Și cu centurile astea care 
costă 300.000 de lei bucata... 
Nu-s de acord. Sau cu fumatul 
la volan. Cine a mai pomenit să 
fie interzis?!

- Alo, Pronto 953! Vă 
rog un taxi pe 1 Decem
brie nr. 35!

- în trei minute sosește o 
Dacie gri metalizat. La volan, 
Constantin Stănciulescu. Aveți 
loată încrederea.

Dumitru GHEONEA
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Salariul minim pe eco
nomie va crește cu 
100.000 de lei, începând 
cu luna mai, ajungând la 
450.000 de lei, a declarat 
ministrul Muncii și Protec
ției Sociale, Alexandru 
Athanasiu, la finalul șe
dinței de Guvern

Pentru salariul minim 
nu se aplică impozit. Toți 
agenții economici, fie ei 
cu capital de stat ori privat, 
nu au voie să acorde sa
larii mai mici decât mini
mum stabilit de Guvern 
pentru întreaga economie.

Precedenta majorare a 
salariului minim pe eco
nomie a fost făcută în 
toamna anului trecut.
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municipiului DeOa
Organizează în data de 17 mai 1999 

selecție de oferte de preț pentru lucrările 
de proiectare faza PT și CS pentru investiția 
“Extindere rețea gaze naturale presiune 
redusă pentru strada Olarilor din 
municipiul Deva".

Ofertele de preț se depun în plic închis 
la sediul Primăriei municipiului Deva, Piața 
Unirii, nr.4, împreună cu actele cerute de 
către HG 727/1993 la art. 2.1 până la data 
de 14.05.1999, ora 15.

Relații suplimentare se obțin la sediul 
Primăriei municipiului Deva, camera 15.

Hidroizolații PLUVITEC® Italia

Str. Depozitelor, nr. I (în incinta 
Cooperativei Cauciucul). 

Relații la telefon 092/231946.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
i

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
Comercializează, prin depozitul din Deva, 

Str. Depozitelor, nr. 1, 
toată gama de conductori și cabluri electrice.

IMPORTANT

I
Marfa se comercializează la preț de producător 

din depozit sau în termen de 
. _ maximum 5 zile.

__------ 4 Informați' la telefon
054/232946.

SC HIDROCONSTRUCTIA SA 
BUCUREȘTI '

Calea Dorobanților, nr. 103-105, telefoane: 2300667, 2302430/ 127
Oferă spre vânzare la LICITAȚIE SAU prin NEGOCIERE DIRECTĂ 

diverse mijloace fixe (utilaje de construcții, energetice, mijloace de 
transport, gospodărești etc.) scoase din funcțiune sau disponibile.

Ședințele de licitație se organizează lunar în ultima zi de LUNI, ora 10, 
a.m., la sediul societății. Taxa de participare: 50.000 lei, garanție: 10% din 
prețul de pornire a licitației.

Listele cu respectivele mijloace fixe, precum și alte informații pot fi 
obținute la Direcția Mecanizare a societății sau la serviciile de mecanizare 
ale sucursalelor din țară cu sediile în localitățile: Pitești, Slatina, Drobeta 
Turnu-Severin, Caransebeș, Tg. Jiu, Sebeș, Hațeg, Râmnicu Vâlcea, Cluj, 
Bacău și Șiriu (jiul. Buzău), unde cei interesați vor depune și cererile tip 
de cumpărare.
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