
Așa cum și-au propus cu 
mai bine de o lună de zi ie în 
urmă, în caz că 
revendicările lor nu vor fi 
ascultate și soluționate, 
cele patru mari centrale și 
confederații sindicale din 
țară - CNSLR Frăția, Cartei 
Alfa, BNS și CSDR ■ vor 
organiza, în data de 19 
aprilie a.c., o grevă de 
avertisment de două ore, iar 
în 26 aprilie, greva generală, 
în pofida discuțiilor purtate 
cu politicieni, parlamentari, 
guvernanți, inclusiv cu 
premierul Radu Vasiie și a 
promisiunilor făcute de

GREVA DE AVERTISMENT DE IERI
SEMNAL SEVER PENTRU GUVERNANȚI
către aceștia, în condițiile 
grele prin care trece țara, 
liderii marilor centrale 
sindicate consideră insu
ficiente rezolvările de până 
acum și de neacceptat 
promisiunile fără acoperire, 
drept pentru care, ieri, în 
întreaga țară - și în județul 
nostru, firește - a avut ioc 
greva de avertisment de 
două ore programată.

în municipiul Hunedoara,

cea mai amplă manifestare 
a fost organizată de către 
saiariații de ia Siderurgica, 
iCSH, Termorep, Baza de 
aprovizionare Peștiș, cărora 
ii s-au alăturat minerii de ia 
Teiiuc și Ghețari. între orele 
13-15, greva de avertisment 
s-a desfășurat în cadrul 
unităților, iar de la 15,30 la 
17,30, aproape 5.000 de 
oameni s-au reunit în fața 
Casei de cultură din

municipiu, în cadrul unui 
miting de protest.

Di Gheorghe Andrei, 
viceiider ai Sindicatului 
Siderurgistui, ne-a spus că, 
pe lângă revendicările 
generale ale Cartelului Alfa, 
hunedorenii solicită adop
tarea unei decizii politice 
pentru menținerea fluxului 
primar în marele combinat 
siderurgic, cu implicații be
nefice deopotrivă pentru

siderurgiști și pentru minerii 
din Poiana Rus că și din 
Valea Jiului, măsuri concrete 
privind rezolvarea proble
melor sociale grave din 
aceste zone defavorizate.

Totodată, în municipiul 
Hunedoara și în întreg 
județul, după cum ne-a 
relatat di Gheorghe Păs, 
președintele Filialei județene 
Hunedoara a CNSLR Frăția, 
s-au aflat în grevă de

avertisment, în diferite 
forme de manifestare, 
toate sindicatele afiliate !a
această confederație (dig 
învățământ, sănătate, 
unitățile de producere a 
energiei electrice și de 
distribuție a gazelor natu
rale și combustibililor, din 
comerț și industrializarea 
lemnului, din regiile sau 
societățile de gospodărire 
comunală și interes local, 
de ia Rempes și 
Romcamion Deva).

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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La expoziția 
agroindustrială 

de la Cluj-Napoca
Folosind material seminal cu 

valoare biologică ridicată, 
provenit de la reproducători din 
Austria, crescătorii de bovine din 
rasa Pinzgau au format un 
nucleu deosebit în comuna 
Ribița. Ca o recunoaștere a 
acestei performanțe, este de 
notat că două exemplare - o 
vacă și o junincă - sunt pre
zentate la expoziția agroin
dustrială, ce are loc în această 
săptămână la Cluj-Napoca, ea 
reprezentând - cum au re
cunoscut specialiștii austrieci care 
au autorizat prezentarea - ca 
fiind exemplare austriece, 
nedeosebindu-se cu nimic de 
cele autentice ale rasei res
pective. (NT.)

Războiul din Iugoslavia

încordarea mușchiului
9

planetar
Numeroși comentatori de politică ai 

mass-media la nivel mondial 
consideră că războiul din Iugoslavia ar 

putea să fie, prin lecția ce o poate da 
provocatorilor și “învingătorilor”, ultima 
“demonstrație" din acest deceniu asupra 
voinței criminalilor și asupra atrocităților ce 
le pot provoca prin acțiunile lor 
aventuroase și necugetate în care 
antrenează la autodistrugerea omenirii 
prin tehnica militară sofisticată ce se 
experimentează și omologhează, spre 
satisfacția marilor magnați care conduc 
fabricarea armamentului utilizat de NÂTO. 
Nu este momentul să insistăm asupra 
isteriei războinice și a gravelor prejudicii 
aduse păcii și civilizației prin fărădelegile 
săvârșite de NATO, care, pentru apărarea 
democrației proprii, consideră că luptă 
împotriva unui dictator, instaurând în fapt 
propria dictatură selectivă, așa cum a 
făcut-o și o face în nenumărate alte cazuri, 
globul pământesc fiind acum prea mic și 
neîncăpător pentru derularea 
experimentelor cu tehnica militară ce s-a 
acumulat și în care SUA investește anual 
sute de miliarde de dolari, în vreme ce 
inaniția face sute de milioane de victime 
omenești anual. Cine este în această 
situație, de bună sau de rea credință, este 
limpede de constatat. Simțindu-se că are

control deplin asupra vieții planetare, 
mușchiul NATO a devenit atât de puternic 
încât nu mai contează ce, unde și în 
numele cui sacrifică principii internaționale, 
recunoscute de ONU nu de azi de ieri.

Nu este necesar să aducem argumente 
în plus asupra intențiilor belicoase ale 
NATO, din moment ce sub masca falsă a 
evitării unei catastrofe umanitare în Kosovo, 
care de fapt vizează apărarea unor 
interese etnice și religioase, ce pot constitui 
pretext de conflicte în orice zonă a 
globului, se ascund multe alte viziuni 
obscure, inclusiv de natura celor legate de 
o reîmpărțire a lumii croite după cel de-al

Nicoiae TÎRCOB

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A.
9

Sucursala Deva 
emite spre vânzare în zilele de 
20, 21 ți 22 aprilie 1999 
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75% pe an, 

numai către persoanele fizice.
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Valoarea unul certificat este de minimum 1.000.000 lei. 
Dobânda va fi virată lunar in contul curent. 

La răscumpărarea înainte de scadență, pentru perioada 
scursă de la emiterea certificatului, se va bonifica 

dobânda la vedere.

Se găsesc mărfuri de 
sezon? Dar bunăvoință?

Adesea omul intră într-un 
magazin nu neapărat să 
cumpere, ci să se informeze 
cu privire la prețuri, la 
calitate, la articolele de care 
ar avea nevoie. Iar modul în 
care i se răspunde la 
întrebări poate fi determi
nant în următorul pas: acela 
de a deveni un cumpărător, 
în condițiile concurenței, în 
condițiile în care se face 
comerț în paralel cu aceleași 
articole și deci în fața unor 
tejghele se perindă puține 
persoane, este firesc și nor
mal ca acestea să fie tratate 
cu multă bunăvoință și 
răbdare, să le fie explicate 
în amănunt toate caracte
risticile, toate detaliile legate 
de modul de folosire a 
obiectelor sau articolelor 
care-i interesează. Despre 
aceste aspecte, am aflat cu 
ocazia unui raid prin maga
zine din Deva.

Raionul de lenjerie-ciorapi 
al SC Marina SRL este bogat 
aprovizionat cu articole, 
„pentru toate buzunarele", 
cum se spune. Adică și mai

ieftine și mai costisitoare. 
Atitudinea plină de bună
voință a vânzătoarelor Violeta 
Stan șl Aneta Poenaru în 
dialogul cu posibilul cumpă
rător este de remarcat.

Aceeași solicitudine și la 
raionul similar al SC „Ulpia”.

RAID-ANCHETA 

PRIN MAGAZINE

Se făcea recepția mărfurilor 
sosite de la o societate din 
Buzău. Dacă altă dată, cu 
prilejul unor asemenea 
momente, raionul sau 
magazinul se închideau, 
acum dnele Rodica Neag și 
Rodica Săndulache verificau 
și marfa dar răspundeau și 
întrebărilor adresate de către 
cei din fața tejghelei, legate 
de calitatea articolelor, de 
compoziția țesăturii. „Au 
fost zile, înainte de sărbători, 
când am vândut dublu, 
comparativ cu alte perioade 
- aprecia gestionara Rodica 
Neag. Și la raionul de jucării,

care aparține lot de noi, s- 
au intensificat vânzările. Va 
urma probabil o perioadă 
mai lejeră.”

Magazinul „Eva și 
Adam” este bogat apro
vizionat. „Avem mărfuri di
verse, și mai ieftine și mai 
scumpe - era de părere dna 
Georgeta Brăneț. Pentru 
bărbați am adus sacouri, 
pantaloni, cămăși, pălării. 
Foarte multe tinere și-au 
cumpărat de la noi costume 
în această primăvară.”

Magazinul, are și articole 
de lux cum ar fi parfumurile 
care costă 473.500 lei sticla, 
spre exemplu. îndoielii 
unei persoane, cum că ar 
putea rămâne cu asemenea 
produse nevândute, ges
tionara Veronica Gudea i-a 
răspuns: „Există și
persoane care solicită 
asemenea articole de lux; 
nu stăm cu ele pe rafturi, 
căci comandăm cantități 
mai mici.”

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 8)

Prefectura Județului Hunedoara 
Anunță

Sâmbătă, 17 aprilie 1999, ta ora- 
12,35, a încetat din viață ia Spitalul 
Județean din Deva fostul subprefect ai 
județului Hunedoara

Nicolaie Pavel Segesvari 
în urma unui edem pulmonar.
Rămășițele pământești sunt așezate 

în Sa ia Poștei din Deva unde toți cei 
care doresc pot să-i aducă un ultim 
omagiu. Ceremonialul înmormântării va 
avea loc azi, marți, 20 aprilie, ora 13.

Nicolaie Pavel Segesvari
A încetat din viață în plină activitate 

Nicolaie Pavel Segesvari.
Născut la 12 mai 1952, la Sîngeorgiu de 

Pădure, județul Mureș, Nicolaie Pavel 
Segesvari s-a stabilit la Deva în anul 1958. A 
absolvit liceul (secția maghiară) în anul 1971, 
după care a urmat cursurile Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de 
Drept, promoția 1977.

De la absolvirea facultății până în anul 
1990 și-a desfășurat activitatea de consilier 
juridic la Combinatul Siderurgic Hunedoara.

între anii 1990 -1991 a muncit la Primăria 
municipiului Deva, Comisia Buget Finanțe, iar 
până în 1996 a fost managerul SC J.J.P. 
Internațional SRL Deva.

A fost președintele organizației 
municipale Deva a UDMR.

Din decembrie 1996, până în aprilie 1999, 
a deținut funcția de subprefect al județului 
Hunedoara.

La data decesului, Nicolaie Pavel 
Segesvari era consilier la Secția 
Jurisdicțională a Curții de Conturi a României.



} Cuvântul liber —----- 1 ^port 20 APRILIE 1999

t> DIVIZIA A Corvinul - ASA
DUPĂ MARI 

EMOȚII, 
DINAMO 
ari: UN 

AVANS DE 
3 PUNCTE

Trăiri de mare 
intensitate pe cele 2 bănci 
tehnice ale Rapidului la 
Ploiești, dar și ale 
dinamoviștilor în fața 
Universității Craiova. Să nu 
mai vorbim despre 
suporterii celor două 
formații ce luptă pentru 
primul loc în clasament. La 
Ploiești, Rapidul n-a reușit 
nici de această dată să 
învingă pe Petrolul. Jucând 
neconcludent, cu slab 
randament al înaintării și în 
special al mult doritului în 
Giulești - Barbu - și gafând 
și în apărare, oaspeții s-au 
văzut conduși la pauză cu 
2-0. în repriza a ll-a, Lupu a 
tras pur și simplu echipa 
după el și a reușit egalarea, 
nu însă și desprinderea, cu 
toate că ar fi putut să o 
realizeze.

Era foarte aproape ca 
surpriza să se producă la 
partida Dinamo - Univ. 
Craiova. Fără Vlădoiu - 
plecat supărat pe 
conducerea clubului - 
dinamoviștii au transpirat 
din greu, reușind golul 
victoriei abia în ultimele 
secunde ale prelungirilor 
prin proaspătul introdus 
Ionel Ganea! Negru, scăpat 
singur în min. 29, a marcat 
golul ce a venit ca un duș 
rece pentru gazde. A 
egalat peste câteva minute 
Lupu, la o lovitură de la 11 
metri și când Dinu nu mai 
știa ce să facă pe tușă, a 
venit golul atât de așteptat 
al victoriei.

Cert este că nici una 
dintre aceste două echipe 
nu mai izbutesc să joace la 
nivelul din tur, trăgându-și 
sufletul să încrie câte un 
gol.
\______________C. SANDUJ

Victorie pe deplin meritată, 
prețioasă

VEGA DEVA
BAIA MARE

2-1

P/K/ZM C3 DIVI2IA

DaciaMinerul 
Certej - 

Constructorul 
Craiova 
2-0 (2-0)

Deși lipsiți de aportul a doi 
dintre cei mai buni component ai 
lotului: Hanganu și Rădos - 
accidentați, minerii n-au avut 
probleme în a se impune în fața 
elevilor pregătiți de fostul 
internațional, component al 
“Craiovei maxima", Nîcolae 
Ungureanu. Echipa oaspete, 
formată din jucători tineri și fără 
experiență, a impresionat doar la 
capitolul “imagine", aproape toți 
componenții lotului craiovean 
fiind bine clădiți fizic. în schimb, 
în ceea ce privește "știința 
jocului” tinerii jucători craioveni 
au fost vizibil depășiți de 
experimentatii jucători ai echipei 
din Certej.

în aceste condiții prima 
repriză a fost categoric dominată 
de gazde. Elevii antrenorului 
loan Petcu și-au masat 
adversarii în jumătatea proprie, 
jucând cu fundașii la linia de 
centru. După câteva bune ocazii 
de gol ■ irosite de Dragnea 
(min.5), Tăgârță (min. 6), Scurtu 
(min. 22) și Țibichi (min. 23), 
imediat după jumătatea reprizei 
s-a produs firesc și deschiderea 
scorului. în minutul 24, Fartușnic 
a expediat o torpilă din marginea 
careului mare, Răzan n-a putut 
reține boxând în față, iar 
Tăgârță, pe fază, a reluat din 
apropiere și 1-0. N-au trecut 
decât șase minute și, după o 
cursă pe banda stângă, Bozga 
a centrat perfect în careu, iar 
Polvrea s-a înălțat și a reluat 
imparabil cu capul stabilind 
scorul la pauză: 2-0.

în repriza secundă tinerețea 
și-a spus totuși cuvântul. Mai 
proaspeți fizic, tinerii fotbaliști 
craioveni au dat o replică mult 
mai consistentă, astfel că jocul 
a fost mai echilibrat. Deși cele 
mai multe ocazii de gol le-au 
avut oaspeții, prin Zuican (min. 
47 și 84), Zaharia (min. 49, 68 și 
72) și Poenaru (min. 65 și 73), 
cea mai clară fază de gol a fost 
irosită în minutul 76 de atacantul 
gazdelor, Ocolișan, care de la 10 
-11 m a șutat în portar.

MINERUL: Dobre - Far
tușnic (67 Banc), Rădu- 
cănescu, Drăgoi, Filip, 
Dragnea, Țibichi, Polvrea, 
Bozga (cpt.) - Bolfoș (2 
Scurtu), Tăgârță (58 
Ocolișan).

Ciprian MARiNUȚy

Orăștie - 
Metalul

Printre suporterii deveni se spune că, pentru 
Vega, fiecare meci e greu fiindcă oricare formație 
ar întâlni acasă trebuie să o învingă, orice rezultat 
negativ ar mări ''minusul” la adevăr și ar coborî 
echipa pe locurile periculoase ale retrogradării. 
Dar atunci când primește vizita unor echipe 
puternice, cum a fost și sâmbătă FC Baia Mare ce 
îl are la timonă pe Ion Nunwailler? Drept urmare, 
tribuna stadionului Cetate s-a umplut din nou, 
numărul simpatizanților formației devene crescând 
mereu, dorind să asiste la o nouă victorie a 
gazdelor, să vadă la lucru noile achiziții locale - 
Bosănceanu, Căldăraru, Băncilă și Grosu. Și 
trebuie să o spunem că meciul a plăcut publicului 
spectator, că a avut “sarea și piperul"jocurilor “tari”, 
cu suspans, până în ultimele secunde ale partidei!

Jn prima parte a jocului, devenii au avut un al 
doilea adversar - vântul destul de tare - fiind 
nevoiți să fie atenți să nu primească un gol. 

Oaspeții experi- 
mentați, cu câteva 

M “piese” de marcă - 
J Săvoiu, Ghindă, 

Danciu, au inițiat 
câteva acțiuni de atac periculoase la poarta lui 
Maria, Săvoiu, Danciu și Ghindă încercând să 
înscrie din poziții destul de favorabile. Gazdele, 
cu oarecare modificări în linia defensivă - fundași 
centrali Căldăraru și Bordearr, iar pe margini cu 
Bosănceanu și Tănasă (ambii și cu sarcini 
ofensive), cu Luca in fața lor și cu un “mijloc” 
mobil - Popa, Popovici și Băncilă -, nu numai că 
nu au cedat în fața atacurilor rapide ale oaspeților, 
dar au reușit să pună tot mai des în pericol poarta 
lui Salomayer, îndeosebi în partea a doua a 
meciului. Și chiar la un minut după pauză, Răican 
ratează o bună posibilitate de a înscrie, șutând 
slab, deși se afla singur lângă careul de 16 metri,' 
puțin lateral stânga. Era primul semnal al suitelor 
de acțiuni ofensive ale gazdelor, aflate mereu în 
atac. Am notat câteva “șarje” ce au pus mari 
probleme oaspeților în minutele 49, 51, 53 și 60, 
când numai norocul i-a scăpat pe băimăreni de 
gol. Golul a venit totuși în min. 61, după ce mingea 
a parcurs traseul Bosănceanu - Luca - Popovici, 
ultimul înscriind spectaculos de la 7-8 metri cu 
capul: 1-0. Devenii se mențin în jumătatea 
adversă, dar băimărenii revin în atac și după 
două atacuri periculoase in careu ale oaspeților, 
când 'nimeni nu se aștepta, în min. 88, 
Șomcherechi, aflat la peste 25 de metri lateral 
dreapta, șutează puternic și înscrie sus, în partea 
dreaptă a porții: 1-1! Antrenorul devenilor, Alin 
Cazaciuc, își trimite “trupa” spre careul advers și 
când nimeni nu mai spera într-o minune aceasta 
s-a produs în ultimele secunde ale partidei: la 
ultimul atac supranumeric al gazdelor, Chiliman 
beneficiază de o lovitură directă de la distanță, 
oaspeții resping, dar belonul ajunge la neobositul 
Bosănceanu și el înscrie plasat, 2-1, got mare 
care este primit cu o imensă bucurie în tribună și 
pe banca tehnică.

A arbitrat cu scăpări Gheorghe Constantin 
din Rm. Vâlcea.

VEGA: Maria, Bosănceanu, Căldăraru, 
Bordeanu, Tănasă, Luca, Băncilă (77.Chira), 
Popa (70 Grosu), Popovici (68 Gigi Ștefan), 
Răican, Chiliman.

DIVIZIA 82

Tg.Mureș 2-0
Partida de la Hunedoara se anunța a fi 

una pentru “spectacol” ținând cont că 
ambele combatante erau lipsite de orice 
“grijă” privind locurile din clasament.

Până la urmă a rezultat un meci 
“mediocru" în care s-a pasat mult, dar a 
lipsit “nervul” care să-i dezmorțească pe cei 
aproximativ 1500 de spectatori. încă de la 
debut corviniștii au direcționat atacurile spre 
poarta lui Fazakaș, dar fazele cu adevărat 
“fierbinți” au fost destul de puține.în min.6 
M.Dinu a executat" o lovitură liberă de la 19 
metri lateral stânga , balonul trimis cu capul 
de Dincă trecând pe lângă. Următoarea 
oportunitate a apărut abia în minutul 31 
când șutul lui Șandor de la 17 metri a fost 
reținut de portar.

Scorul avea să se deschidă două minute 
mai târziu dintr-o fază “fixă”. M. Dinu a 
executat de pe partea dreaptă un corner și 
’‘vârful" Pavel (cel 
mai bun jucător de 
pe teren) a reluat 
cu capul din 
interiorul careului
de șase metri în colțul scurt, profitând și de 
marcajul defectuos al defensivei târg- 
mureșene. Până la pauză s-a jucat mai 
mult între cele două careuri de “16”.

Istoria partidei avea să se scrie în 
minutul 59 când s-a consumat momentul 
psihologic. Oaspeții au inițiat un contraatac 
pe partea stângă, M.Roșea a driblat tot ce a 
întâlnit, inclusiv pe Rahoveanu, a centrat 
înapoi și din 6 m Miclea a șutat, dar a apărut 
ca din pământ liberoul Sterean, care s-a 
opus egalării. A urmat atacul gazdelor, 
centralul Ștefan Gallovits acordând o 
lovitură liberă de la 19 m, poziție centrală. A 
executat Procorodie, portarul Fazakaș a 
plecat pe direcția șutului, dar balonul a fost 
deviat de zid în colțul opus și 2-0. Ultimele 
30 de minute n-au mai adus nimic nou, nici 
în joc, nici pe tabela de marcaj, finalul 
consfințind o victorie justă a echipei lui Petre 
Gigiu. Meciul a fost condus bine de Ștefan 
Gallovits, Oradea.

FC Corvinul: Raho veanu-Procorodie, 
Haidiner, Sterian, Babarți-R.Andrei, 
Dincă, Gheară, M.Dinu-Pavei (min.87 
Sfârc), Șandor.

PS. La partidă a asistat și ex- 
hunedoreanul N.Mitrică care așa cum se 
știe a fost împrumutat până la sfârșitul 
returului echipei Extensiv Craiova. 
Deoarece oltenii nu și-au onorat obligațiile 
financiare către hunedorean, acesta și-a 
depus dosarul la “CSJ" pentru a fi declarat 
jucător liber, fiind posibilă revenirea lui la 
FC Corvinul cât de curând.

ion BĂDiN

r D/k/zM
Rezultatele etapei a 24-a: Gloria 

Bistrița - “U" Cluj 4-0; Oțelul Galați - FC 
Argeș 1-1; Ceahlăul P.N. - FC Onești 3-1; 
FC Național - Olimpia S.M. 2-1; Foresta - 
Astra Ploieșt 0-1; Dinamo - Univ. Craiova 
2-1; FCM Bacău - CSM Reșița 2-0; 
Petrolul PI. - Rapid 2-2; FC Farul C-ța - 
Steaua 0-3.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 24 20 2 2 76-21 62
2. Rapid 24 18 5 1 52-15 59
3. Steaua 24 14 6 4 45-22 48
4. FCM Bacău 24 13 8 3 33-21 47
5. Oțelul 24 14 2 8 38-23 44
6. FC Argeș 24 13 3 8 40-29 42
7. FC Național 24 13 1 10 44-31 40
8. Petrolul 24 11 5 8 38-32 38
9. Ceahlăul 24 11 3 10 37-37 36
10. Astra 24 9 5 10 26-24 32
11. Gl. Bistrița 24 9 4 12 42-43 28
12. FC Onești 24 8 3 13 34-47 27
13. FC Farul 24 7 4 13 23-39 25
14. Un. Craiova 24 6 5 13 26-39 23
15. CSM Reșița 24 4 8 12 19-45 20
16. Foresta 24 4 4 16 24-45 16
17. Olimpia 24 3 4 17 15-45 13
18. “U” Cluj 24 2 4 19 12-65 10

Etapa vitoare: “U” Cluj - Dinamo; 
Astra - FC Național; Univ. Craiova - 
Foresta; Olimpia - Farul; FC Argeș - Gl. 
Bistrița; Rapid - Ceahlăul; FC Onești - 
Oțelul; CSM Reșița - Petrolul; Steaua - 

^FCM Bacău.___________________

Sabin CERBU

Crișcior 8-0
Meci dominat copios de 

gazde de la primul semnai al 
arbitrului R. Azamfir din 
Petroșani până în min. 90. 
Dacia, cu o echipă omogenă 
în care s-au intercalat bine și 
mai noii veniți de la Deva, 
D.Gabriel și Berindei, cu un 
cunoscut cuplu de înaintași, 
Eșanu și Szidorak, bine 
sprijinit de Simian, Toth, Firu, a 
reușit numeroase acțiuni 
ofensive care au creat 
panică în careul oaspeților. 
Elevii lui Carol Gal au folosit 
din plin pătrunderile în viteză 
și începând din minutul 3, 
când Eșanu deschide scorul, 
tabela de marcaj a mai fost 
schimbată de 7 ori! S-a văzut 
și în jocul de duminică că 
Dacia practică un fotbal curat, 
în care arma de bază este 
atacul supranumeric, cu 
ruperi de ritm în care 
excelează cele două vârfuri 
de lance, lată și “lista" 
marcatorilor: Eșanu (min. 3, 
20, 46), Szidorak din (18,43), 
Ivănescu (53), Firu (71), Opric 
(87din 11 m).

Oaspeții au avut și ei 
câteva ocazii bune pe 
contraatac,,dar au ratat golul 
de onoare. Păcat, echipa, 
conducerea clubului se 
confruntă cu mari greutăți 
financiare și se fac eforturi 
considerabile pentru 
deplasarea seniorilor și 
juniorilor și pregătirea 
meciurilor.

Nota 10 publicului 
spectator, sportivitatea de pe 
teren.

Dacia: Opric, Marin, D. 
Gabriel, Berindei, Mol
dovean, Costea, Firu, 
Simian, Toth (Ivănescu), 
Eșanu (Hrițcu), Szidorak 
(Baciu).

Metalul: David (Ursu), 
Deoancă, Pădurariu,
(Gavrilă, Bărăștean),
V.lga, lanc, lancu (Negru), 
Tulea, Cioară (Hurdeaj, 
Alexe, G.lga, Pleșa. 
_____________S. CERBUJ

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 25-a: FC Drobeta Tr. 

S. - UTA 2-1; Poli Timișoara - Minerul Motru 
2-0; FC Bihor - Chimica Târnăveni 1-1; 
Corvinul - ASA Tg. Mureș 2-0; Jiul - Unirea 
Dej 2-1; ARO C-lung - Extensiv Craiova 1-1; 
Apulum A. lulia - Dacia Pitești 2-1; Gaz 
Metan - Inter Sibiu 2-0; Vega Deva - FC Baia 
Mare 2-1.

CLASAMENTUL
1. EXTENȘIV 25 17 4 4 66-21 55
2. ARO C-lung 25 15 3 7 45-29 48
3. UTA 25 13 5 7 45-30 44
4. FC Bihor 25 12 5 4 29-25 41
5. Gaz metan 25 12 4 9 40-33 40
6. Poli Timiș. 25 12 3 10 45-31 39
7. Inter Sibiu 25 12 2 11 37-31 38
8. Corvinul 25 11 3 11 39-43 36
9. ASA Tg. M. 25 11 2 12 29-33 35
10. Vega Deva 25 9 5 11 27-41 32
11. Drobeta 25 9 4 12 31-30 31
12. M. Motru 25 9 4 12 33-39 31
13. Apulum 25 9 4 12 29-39 31
14. Baia Mare 25 8 6 11 32-35 30
15. Jiul 25 9 2 14 26-43 29
16. Dacia 25 8 4 13 33-40 28
17. Chimica 25 8 4 13 26-43 28
18. Un. Dej 25 7 4 14 30-45 25

Etapa viitoare: Chimica - Drobeta TR. S.; 
UTA - Jiul; Un. Dej - Apulum; Corvinul - Poli 
Timișoara; Min. Motru - FC Bihor; Extensiv 
- Gaz Metan; Dacia - ARO; ASA Tg. Mureș - 

^FC Baia Mare; Inter Sibiu - Vega Deva.

DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 27-a - seria a lll-a: Min. 

Certej - Constr. Craiova 2-0; Petr. Drăgășani-Min. 
Lupeni 1-0; Min.- Berbești - Petr. Țicleni 3-1; FI. R. 
Vâlcea - Min. Mătăsari 3-0; Pandurii Tg. J. - Al. 
Slatina 3-1; Gl. Reșița - Șoimii 0-2; Aurul - Forestierul 
Stâlp. 5-1; Electro - FI. Moreni 3-2; Record M. - Progr. 
Caracal 2-3; Petr. Stoina - Min. Uricani 3-1.

CLASAMENTUL

Etapa a 28-a (miercuri. 21. IV): Constr. Craiova - 
M. Uricani; M. Lupeni - M. Certej; Petr. Țicleni - Petr. 
Drăgășani; M. Mătăsari ■ M. Berbești; Al. Slatina ■ 
FI. Rm. Vâlcea; Șoimii - Pandurii; Forestierul - Gl. 
Reșița; FI. Moreni - Aurul; Progr. Caracal - Electro; 
Petr. Stoina - Record M.

1. ELECTRO 27 20 6 1 61-16 66
2. FI. Vâlcea 27 19 3 5 73-31 60
3. Șoimii 27 16 8 3 62-23 56
4. Gl. Reșița 27 14 5 8 50-27 47
5. Pandurii 27 15 2 10 45-27 47
6. Min. Certej 27 13 6 8 54-39 45
7. M. Uricani 27 13 0 14 55-56 39
8. Al. Slatina 27 12 3 12 32-36 39
9. Petr. Stoina 27 12 2 13 44-46 38
10 . Aurul B. 27 11 4 12 47-43 37
11 . FI. Moreni 27 10 6 11 51-45 36
12 . C.Craiova 27 11 1 15 48-49 34
13 . M. Mătăsari27 10 3 14 28-37 33
14 . M. Berbești27 9 5 13 43-61 32
15. Petr. Ticleni27 10 2 15 37-63 32
16 . Forestierul 27 10 1 16 40-60 31
17 . Petr. Drăg. 27 10 1 16 28-49 31
18 . M. Lupeni 27 8 3 16 33-62 27
19 . P. Caracal 27 7 4 16 34-64 25
20 . Record M. 27 5 5 17 34-65 20

DIVIZIA Dl
SENIORI

Rezultatele etapei a 17-a din 18 
aprilie:

Minerul Ghelari-Parângul Lonea
1-2; FC Dacia Orăștie - Met. Crișcior 8-0; 
Paroșeni-Vulcan-Minerul Aninoasa 0-1; 
CFR Marmosim-Minerul Bărbăteni 4-0; 
Constr. Hunedoara-CIF Aliman Brad 3-2.

CLASAMENTUL
1.PARÂNGUL LONEA 15 13 1 1 41-13 40
*2. FC Dacia Orăștie 14 11 1 2 34-6 33
3. Victoria ’90 Călan 14 10 2 2 36-7 32
4. CFR Marmosim 14 7 2 5 29-16 23
5. Min. Aninoasa 15 7 1 7 21-18 22
6. Min. Bărbăteni 15 7 1 7 19-30 22
7. Min. Ghelari 14 5 1 8 23-27 16
8. Paroșeni-Vulcan 14 4 3 7 16-22 15
9. Met. Crișcior 15 4 1 1017-38 13
10. Min. Teliuc 14 3 3 8 20-29 12
11. Constructorul Hd. 14 3 1 1014-34 10
12. CIF Aliman Brad 14 3 1 1012-42 10

* Echipă penalizată cu un punct.

Etapa viitoare nr. 18 din 25 aprilie 
1999:

Metalul Crișcior - Minerul Ghelari; 
Minerul Aninoasa - Minerul Teliuc;
Minerul Bărbăteni - FC Paroșeni- 

Vulc.;
CIF Aliman Brad - CFR Marmosim; 
Victoria ’90 Călan - Constr. Huned;
FC Dacia Orăștie și Parângul Lonea 

stau.
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AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE 
VALABILE VOR PUTEA EMITE 

DOAR CEI CE RESPECTĂ LEGEA’
Hotărârea de guvern nr.59 

din 4 februarie 1999 stabi
lește că primăriile care nu au 
elaborat și nu au avizate și 
aprobate în consiliul local 
planuri urbanistice generale 
(PUG) și regulamente urba
nistice locale aferente nu mai 
pot elibera autorizații de con
struire sau, dacă le eliberea
ză, ele sunt nule în fața legii.

Prin urmare guvernul, prin 
ministerul său de resort, Mi
nisterul Lucrărilor Publice și 
Amenajarea Teritoriului - 
MLPAT, s-a hotărât să pună 
piciorul în prag, adică să 
oblige primarii și consiliile 
locale la respectarea legii. 
Era și timpul. Numai că negli
jența și indolența unor primari 
și unor consilii locale o vor 
plăti, pe nedrept, cetățenii 
solicitanți de autorizații de 
construire. Ințărcați a mai 
elibera autorizații fără îndepli
nirea condițiilor tehnice cerute 
de lege, primarii vor refuza să 
elibereze acest act fără de 
care a începe să construiești 
înseamnă să te expui unor 
amenzi drastice care încep 
de la 50 de milioane de lei. 
Vor fi oameni care vor risca și 
vor plăti amarnic. Nu-i sfă
tuim să riște. îi sfătuim să 
atace în contenciosul admi
nistrativ refuzul autorităților 
locale de a le elibera un act 
la care le dă dreptul legea. în 
felul acesta. Drimarul și con

siliul local își vor plăti indirect 
indolența în exercitarea atri
buțiilor pe care le conferă le
gea. Nu se'poate să încasezi 
doar banii contribuabililor din 
comună, oraș, municipiu, sa
lariu de milioane și indemni
zație de consilier pe măsură și 
să prejudiciezi nesancționat 
interesele celor ce te-au ales și 
te plătesc.

Cum stau lucrurile din 
acest punct de vedere la noi în 
județ? Nu stau bine deloc. 
Legea nr.50/1991 prevede la 
art.2 că “Autorizația de constru
ire se eliberează în temeiul și 
cu respectarea documentațiilor 
de urbanism și amenajarea te
ritoriului aprobate”.

Prin urmare, primarii și con
siliile locale au avut la dispo
ziție nu mai puțin de șapte ani 
pentru a elabora pentru fiecare 
localitate componentă acele 
documentații tehnico-urbanis- 
tice numite planuri urbanistice 
generale sau de detaliu (PUD) 
sau de zonă (PUZ). Foarte pu
ține nu au făcut-o. Din 57 de 
comune cât numără județul, 15 
nu au elaborat și aprobat ase
menea documentații, deși între 
timp au eliberat numeroase au
torizații de construire. Toate 
aceste autorizații sunt nule în 
fața legii și efectele financiare 
ale nulității ar trebui să le su
porte cei ce le-au eliberat.

Un asemenea plan urbanis
tic costă bani, cheltuială care 

se suportă potrivit legii de la 
bugetul local. S-ar părea că 
sunt comune (de municipii și 
orașe nu vorbim, pentru că 
aici de bine de rău s-a intrat 
în legalitate) cu putere eco
nomică redusă. Nu-i adevărat. 
Cele mai multe dintre ele s-au 
bucurat de sprijin și asistență 
tehnică gratuită din partea di
recției de specialitate a Con
siliului județean. Se află în 
această situație între altele 
comunele Brănișca, Orăștioa- 
ra de Sus, Rău de Mori, Sar- 
mizegetusa, Totești, Turdaș. 
Cu ce scuze vor ieși primarii 
ultimilor șapte ani în fața ale
gătorilor lor când le vor refuza 
eliberarea autorizațiilor de 
construire solicitate?

Și neeliberarea unei auto
rizații de construire nu este 
singurul efect al indolenței 
unor primari și consilii locale, 
începând cu anul 2000 se vor 
aloca fonduri de la bugetul de 
stat pentru investiții de utilitate 
publică. Nu vor primi alocații 
pentru asemenea investiții 
unitățile administrativ-terito- 
riale și în cadrul lor localită
țile aparținătoare care nu dis
pun de PUG aprobat.

Atenție, primari, atenție, 
consilierii, n-ați fost aleși în 
fruntea obștii doar pentru a fi 
stipendiați, ci în primul rând 
pentru a-i rezolva operativ 
problemele!

/on CIOCLEI

UNGURII SUNT CEI 
MAI MARI FANI TV 

DIN EUROPA
Ungurii au devenit campionii europeni 

pentru 1998 la privit la televizor, se arată 
într-un sondaj Mediametrie-Eurodata, 
citat de MTI.

Vecinii noștri privesc la televizor, în 
medie, zilnic, aproape patru ore. Ei sunt 
urmați în acest clasament de turci, cu o 
medie de 235 de minute zilnic, greci, cu 
219 minute și italieni, cu 216 minute.

Potrivit acestor rezultate, europenii se 
apropie vertiginos de recordul mondial în 
ceea ce privește timpul petrecut în fața 
televizoarelor. Cei care dețin acest record 
sunt mexicanii, care stau zilnic în fața 
televizorului timp de patru ore și un sfert. 
Americani sînt "lipiți” de ecran numai 238

în cadru! reformei 
învățământului. ------------- r

PerfecționareaF 
cadrelor didactice

e esențialăr
în contextul unui învățământ care se vrea a 

deveni modern, adaptat noilor cerințe ale socie
tății, e de la sine înțeles că formarea și perfec
ționarea cadrelor didactice, cele chemate să 
realizeze practic această devenire, sunt esen
țiale. De altfel, cel mai laborios program elaborat în 
acest sens de Casa Corpului Didactic din Deva (a 
cărei menire constă în informarea, documentarea 
și perfecționarea personalului didactic și auxiliar) 
se referă tocmai la acest din urmă obiectiv.

El se desfășoară începând din toamna 
anului trecut și este structurat pe cinci module, 
primul dintre ele (“Reforma procesului de învă
țământ") fiind finalizat recent în întregul județ. 

. Astfel încât în perioada următoare (3-6 mai) se 
va derula, pe zone, cel de-al doilea și cel mai 
complex modul - “Reforma curriculară” (3 mai - 
zona Deva, 4 - Valea Jiului și Hațeg, 5 - Hune
doara și 6 - Brad), precizează dna Rodica 
Enedi, directorul Casei Corpului Didactic Deva; 
“în cadrul acestui modul sunt foarte multe 
noutăți, implicând toți agenții educaționali, mai 
ales în cazul învățământului liceal". Până la 
sfârșitul acestui an vor fi parcurse și celelalte 
module, pentru ca în luna noiembrie să aibă loc 
evaluarea cadrelor didactice, pe baza unui 
chestionar cu date de identificare și cu teste 
grilă, completează interlocutoarea noastră.

Tot în sprijinul unei cât mai complete infor
mări a cadrelor didactice, amintita instituție 
editează primul număr al unui buletin informativ 
dedicat exclusiv reformei din învățământ, care 
va apărea la sfârșitul lunii în curs; acesta cu
prinde sinteza tematică pe fiecare dintre modu
lele menționate, 160 de teste grilă, biblografia 
corespunzătoare și un supliment de alți zece 
termeni (pe lângă cei 77 conținuți într-o broșură 
separată editată anul trecut) din vocabularul 
reformei. însăși coperta buletinului evidențiază 
că această instituție “informează, soluționează 
și sprijină” cadrele didactice, materialele reunite 
sub titlul "Reforma, azi!" având un caracter 
“succint, esențial și eficient". (G.B.)

Singurul Serviciu GSM cu conectare gratuită pentru totdeauna

Ai abonament gratuit pe două luni și telefonul BOSCH COM 608 
cu numai 129 $ până la 30 aprilie. în plus, beneficiezi de conectare gratuită.

ARATĂ-MI UNUL CARE NU SE BUCURĂ
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Inspectoratul școlar al județului 
Hunedoara

Organizează
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ pentru închirierea 

unor spații temporar disponibile la următoarele unități 
școlare:

• Liceul Informatică Hunedoara
• Grup Șc. Ind. Minier Barza Crișcior
• Școala Generală Nr. 4 Petroșani
• Școala Generală Călan
• Școala Generală Nr. 2 Simeria
• Școala Primară Burjuc
• Grup Șc. "Transilvania” Deva
• Școala Generală Nr. 5 Petroșani
• Grup Șc. Minier Vulcan
• Liceul Teoretic Petroșani
• Școala Generală Nr. 6 Deva
• Școala Generală Tuștea
• Liceul Teoretic Hațeg
Licitația va avea loc în data de 26.04.1999, ora 10, la 

sediul Inspectoratului școlar al județului Hunedoara-Deva, 
str. Gh. Barițiu, nr. 2.

Relații suplimentare la sediul școlilor sus-amintite, 
precum și la sediul ISJ Hunedoara, telefon 213315.

La aceeași data se vor prezenta și titularii de contracte 
l scadente în trim. I 1999, în vederea renegocierii chiriilor.

S.P.I. CARNIEIAPLAST S A 
DEVA

organizează interviu pentru ocuparea a trei posturi 
Ia Compartimentul Desfacere - Marketing și Fabrica 
mecanică.

Condițiile pentru ocuparea acestor posturi sunt:
- studii superioare tehnice sau economice;
- experiență în domeniul vânzărilor de cel puțin 2 ani;
- cunoștințe de marketing;
- cunoașterea la nivel cel puțin mediu a limbilor 

engleză sau germană;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate pentru un program de lucru flexibil;
- permisul de conducere constituie un avantaj.
Concursul va avea loc la sediul societății la data de 

3.05.1999, ora 10,00.
înscrierea la concursul de selecționare se face la 

Compartimentul Resurse Umane al societății, prin 
completarea formularelor procedurale și prezentarea 
documentelor suport: act de studii, copie cap. IX al 
carnetului de muncă, documente de identitate, până la 
data de 27.04.1999.

Alte informații suplimentare la Compartimentul 
Resurse Umane al societății, telefon 227107, inter. 100.

r
I 
I 
I
I 
I

Se convoacă adunarea generală extra
ordinară a Baroului dc Avocați - județul 
Hunedoara, pentru data de 24 aprilie 
1999, ora 09.00, la sediul Tribunalului 
Hunedoara, pentru alegerea organelor 
de conducere. Prezența este obligatorie.

I 
I 
I
I 
I

AIXIUIXIT
Puternică Companie Farmaceutică 

Mixtă, producătoare și distribuitoare 
de medicamente

recrutează personal în vederea 
angajării cu carnet de muncă 

pentru poziția de reprezentant 
medical în zona Hunedoara, Alba.

Expediați CV-ul dvs. și scrisoare de 
motivație pe fax la nr. 057270620 sau 
014103965.

Condiții de angajare:
- medic (absolvent al Fac. de Medicină);
■ vârsta între 25-30 ani;
■ stagiatura efectuată;
■ disponibilitate pentru activitatea de 

promovare și vânzare de medicamente;
■ experiența anterioară în domeniu reprezintă 

un avantaj;
■ permis de conducere auto cat. B;
- exprimare fluentă în limba engleză.

Vinde \ . uă cal. I, la prețul 
de 575 lei/ bucata.

Informații la sediul firmei sau la 
telefon 215884.

Deva, b-dul Decebal, nr. 112, telefon 218066

Vinde en gros și en detail >
prin magazinul “Romarta” din zona Pieței centrale

• țesături de import: mătăsuri fine, în 
culori și nuanțe diverse, spandex (pentru 
costume de damă și bărbătești), kiwy, 
dantele pentru rochii, bluze sau două piese.

• perdele; mochete de Belgia - trafic 
greu

Societatea importă direct țesăturile din Coreea, 
Indonezia, Thailanda.

cadrul atelierului de croitorie, înființat 
de curând de către societate, se execută la comandă 
articole vestimentare pentru femei, atât pentru ocazii 

^festive cât și de zi.

Consiliul local al
municipiului Hunedoara
Consiliul local al municipiului Hunedoara scoate la 

I ICiTAȚIE, in vederea închirierii:
- 2 mese în sectorul III din Piața Obor, cu 

numerele: 42, 43.
- 7 mese in Piața Viorele, cu numerele: 4, 5, 6, 7, 

8,9,10
- amplasamentul în suprafață de 27,8 mp, pentru 

chioșc aluminiu eloxat pentru comercializare 
produse agroalimentare - sector II din Piața Obor

Licitația va avea loc în data de 10 mai 1999, la ora 
9.00, la sediul Consiliului local al municipiului 
Hunedoara din B-dul Libertății nr. 17. în caz de 
neadjudecare licitația se va relua in data de 17 mai 
1999, în aceiași loc și la aceeași ora.

Resia autonomă de interes 
local Hunedoara 
C._Anunță;

Prin măsurile dispuse de COREL Hunedoara 
privind neplata datoriilor de către R.A.I.L. Hune
doara, există posibilitatea sistării furnizării 
energiei electrice necesară producerii și distri
buției apei potabile, ceea ce va avea implicații 

i foarte grave asupra municipiului Hunedoara.
în acest sens, facem apel la instituțiile publice, 

agenți economici și asociații de locatari, să-și 
achite in totalitate debitele restante la R^A.I.L. 
Hunedoara.

începând cu data de 20 aprilie 1999 se vor sista 
eșalonat prestațiile de apă potabilă la debitori.

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice și Controlului Financiar de 

Stat Hunedoara ■ Deva
pune în vânzare în zilele de 20, 21.22. 23, 27,28, 29 

și 30 aprilie pontru populație CERTIFICATE DE 
TREZORERIE cu o valoare nominală de 1.000.000 lei șl 
o dobândă anuală de 80% pe an prin trezoreriile din: 
Deva, Hunedoara, Petroșani. Orăștie, Brad, Hațeg, 
Călan. Lupeni, Simeria, Vulcan și Ilia.

Perioada de subscriere este de 90 zile 
calendaristice, statul garantând rambursarea la 
scadență și plata dobânzii aferente.

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 18.04.1999

49 - 29 - 45 - 31 -39-26

TRAGEREA 
NOROC 

din 18.04.1999

3-4-5-7-8-8-2

Institutul de marketing și sondaje 
IMAS S.A.

CAUTĂ COLABORATORI locali în mediul urban 
și rural pentru activitatea de aplicare chestionare.

Condiții: - vârsta maximă 50 ani;
- studii liceale sau superioare;
- posibilitate de deplasare în județ;
- telefon la domiciliu

Aplicarea chestionarelor este o activitate de precizie 
și solicită disponibilitatea lucrului cu oamenii. Puteți fi 
solicitat pentru această muncă de circa 10-15 ori pe an. 
Persoanele interesate sunt rugate să trimită o scurtă 
autoprezcntarc scrisă de mână, însoțită de numărul de 
telefon la care pot fi contactate, pe adresa: CP 56-52, 
77750 București.

chimica sa 
w or as tie

SC “Chimica”
SA Orăștie

str. Codrului, nr. 04 

Angajează prin concurs un șef 
secție-producție.

CONDIȚII:
- Studii superioare In domeniul tehnic;
- Vechime in producție de cel puțin 3 ani;
- Vârsta maximă 45 ani;
- Cunoscător al limbii franceze.
Concursul se va ține la sediul societății din 

strada Codrului, nr. 24, In data de 3 mai 1999, ora IO.
înscrierile pentru concurs se vor face până in 

data de 29 aprilie 1999.
Relații suplimentare la telefoane: 054/241250, 

241671, interior 140, serviciul personal.

<~PĂL MELAMINĂȚZ>
(diverse culori)

lată oferta noastră specială!
Informații suplimentare la tel. 054/ 223350, 

233137, int. 148 sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor nr. 5.

Și nu uitați! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOTI, SERVICII PENTRU FIECARE

L ■ ________ —________________________ >

aa»mmwm
054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BOSCH @ STIHL

Sswte stestrtes bosch @
CENTRALE TERMICE 
JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie.
M0T0C0ASE

/ - STIHL . J

>
>

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

Motopompe HONDA
Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea “PROCONȘTRUCT” pentru scule electrice BOSCH @
REDUCERl(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, Bl.2
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A început acțiunea de 

individualizare a animalelor
- Am aflat die director că 

una din preocupările esen
țiale ale salariaților din rețea
ua județeană pe care o con
duceți o reprezintă și acțiunea 
de individualizare a anima
lelor. Spuneți-mi ce se urmă
rește prin aceasta.

- Individualizarea animalelor 
se face în baza Ordinului Minis
trului Agriculturii și Alimentației 
nr.27 din 29 aprilie 1998. în primul 
rând este de subliniat faptul că 
această acțiune constituie abe
cedarul în munca de selecție și 
ameliorare, pentru a se ajunge 
ca în toate exploatațiile agricole 
să fie crescute numai animale de 
rasă, care să dea producții ca să 
asigure rentabilizarea zootehniei. 
O asemenea practică există de 
mulți ani în țările europene și nu 
numai, unde zootehnia se situ
ează la parametri ridicați, o ce
rință a integrării în aceste struc
turi fiind și alinierea la standardele 
internaționale în materie de zoo
tehnie, cât și respectare și apli
care a normelor sanitar-veteri- 
nare.

Doresc să fac de la înce
put o precizare pentru toți 
crescătorii de animale, anume 
aceea ca ei să cunoască bine

«mm

Discuție cu
dl ing. Niculifă Mang, 
director al Oficiului județean 

Hunedoara pentru 
reproducția și selecția 

animalelor

faptul că acțiunea de individua
lizare a animalelor nu are nici o 
consecință sau influență asupra 
dreptului de proprietate sau a 
libertății de mișcare a efectivelor 
de bovine sau porcine, care în 
faza actuală se cuprind în indi
vidualizare. Deci, nu există nici 
un motiv-ca proprietarii de ani
male să aibă rețineri sau reacții 
de respingere față de acțiunea 
pe care o realizează operatorii- 
însămănțători, care sunt salariații 
noștri.

- Cum se face, practic, indi
vidualizarea ?

- Operațiunea constă în cro- 
talierea bovinelor și porcinelor, 
codul cuprins în crotalie, cu va
loare de unicat - permițând iden
tificarea localității de unde pro
vine animalul. Firește că aceste 
date se înscriu și într-un registru 
special pentru individualizare.

- Unde a demarat acțiunea?

- Pentru început cuprindem 
aproximativ 20 la sută din efec
tivele existente în județ, urmând 
ca acțiunea să fie generalizată, 
limitarea fiind dată și de consi
derente financiare, având în 
vedere suportarea costurilor. 
S-a început acțiunea în locali
tățile unde avem vaci cuprinse 
în controlul oficial al producției 
de lapte, deci în toate zonele 
județului nostru.

- Aminteați ceva de cos
turi. Cine le suportă?

- Trebuie cunoscut că 
aceste costuri sunt susținute 
integral din alocațiile bugetare, 
respectiv din sumele destinate 
acestui scop prin alocațiile fă
cute pentru MAA.

- Mai contribuie cineva la 
individualizarea bovinelor și 
porcinelor?

- în principal operațiunea 
este realizată de către opera- 
torii-însămânțători, dar este bine 
ca ea să se facă în corelare și 
colaborare cu medicii veterinari, 
în baza acțiunilor sanitar-vete- 
rinare programate de către 
aceștia. Având în vedere însem
nătatea acțiunii, contăm Și pe 
susținerea ei de către toți cres
cătorii de animale.

S-a bvibLxt numărul 
șomerilor•

Cele două mari unități eco
nomice de pe raza comunei 
Baru - SC Refractara SA și 
SC Sargeția Forest, sector 
Baru Mare - și-au disponibilizat 
la începutul acestui an aproa
pe jumătate din personalul an
gajat. Astfel, numărul șomerilor 
comunei a ajuns la 1188, iar cel 

-al persoanelor care au un ser
viciu a scăzut la 521, dintr-un

I

total de circa 3700 locuitori. în 
consecință, dl Marcu Popescu, 
primarul localității, s-a declarat 
îngrijorat în legătură cu via
bilitatea bugetului local, afectat 
astfel de scăderea numărului 
celor care plătesc impozite, iar 
Consiliul local a aprobat un 
proiect de hotărâre pentru ob
ținerea statutului de zonă defa
vorizată.

Mantei de pe urma
în luna iunie anul trecut, 

când în multe zone ale țării au 
fost inundații, apele râului Strei 
au cauzat pagube destul de 
însemnate și în satele comunei 
Baru, distrugând case, dru
muri, recolte etc. Având vie în 
memorie această neplăcută 
experiență, dl Marcu Popescu, 
primarul comunei, a spus că 
unul din obiectivele prioritare 
ale Consiliului local pentru 
acest an este canalizarea râu
lui Strei. Speculându-se bloca
jul financiar, existent pe lanțul 
Consmin Petroșani - SC Re

fractara SA Baru - Primăria 
Baru s-a realizat o compen
sare și s-au demarat deja lu
crările de canalizare în zona 
podului din satul Livadia. Ur
mează ca în luna mai, când se 
vor primi cei circa 100.000 
EURO prin programul PHARE 
destinat calamităților, să se 
deruleze un proiect mult mai 
amplu de canalizare a cursului 
râului Strei. Deși absolut nece
sare și folositoare în viitor, 
aceste lucrări pot fi trecute la 
categoria... "Mintea cea de pe 
urmă.”

Ș/' la Ilia, macaraua nouă turn stă nemișcată de ani și 
mai bine. Oare cât o sta așa?

Consultanța pentru 
producătorii

La începutul lunii ianuarie 
a.c. a luat ființă Oficiul Jude
țean de Consultanță Agricolă 
Deva, instituție ce are ca o- 
biect de activitate consultanța 
și extensia agricolă în dome
niile: zootehnie, horticultura, 
mecanizare și agricultură.

"Necesitatea acțiunilor de 
consultanță o percepem de la 
producătorii agricoli care au 
nevoie de sfaturi de specia
litate în toate domeniile agricole, 
iar rolul nostru este de a-i 
ajuta. O acțiune de consultanță 
are o anumită temă, însă dis
cuțiile nu se cramponează 
strict la subiect, extinzându-se 
pe diverse teme care îl intere
sează pe producător, cum ar fi: 
procurarea de semințe pentru 
culturile de primăvară, erbicide, 
pesticide, material săditor, pro
bleme de zootehnie etc", ne-a 
spus dl loan Măniguțiu, șeful 
serviciului OJCA Deva. De re
ținut este faptul că, în cadrul 
Oficiului Județean de Consul
tanță Agricolă, activează doar 
specialiști în toate domeniile 
agriculturii, organizați în 10 cen
tre de consultanță, care încear
că să cuprindă toate localitățile 
județului, la solicitarea produ
cătorilor.

Oameni cu inițiativar
ordinară, a pus-o la punct modemizând-o. Petru 
a continuat activitatea morii vechi și a devenit 
proprietarul unității comerciale. Ștefan are o 
cârciumă și unități de desfacere. Se spune că 
frații și verișorii Dobra pun treptat stăpânire pe 
comuna Băița. Și ce este rău în asta? Nimic, 
fiindcă tot ce fac cei patru este nu neapărat și 
nu în primul rând în interesul lor, ci al localității ai 
căror cetățeni sunt. Cine îi dezaprobă 
procedează astfel din pură și simplă invidie. 
Dacă fac treaba asta este, strict și simplu, o 
prostie mare cât carul, cum zice românul.

în comuna Băița au fost doi frați Dobra - 
Toader și Pavel - doi bărbați bine clădiți și cu 
multă inițiativă care au declanșat, încă înainte de 
'89, un fenomen denumit chiar cu numele lor de 
familie, preluat de copiii lor - Todor, Mircea, Petru 
și Ștefan - cu porunca să-l continue. Cei patru 
feciori s-au înhămat la treaba respectivă cu 
îndârjire și cu gândul să împlinească vrerea 
părintească. Astfel au pornit în ultimii nouă ani și 
ceva dârji pe calea privatizării. Todor și-a creat o 
brutărie, Petru a cumpărat spații comerciale. 
Mircea a preluat o cârciumă ce devenise

r 
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Un drum nou I 
I

In decurs de șapte luni, Primăria comunei Vața de ■ 
Jos, cu acordul Ministerului de Finanțe, a reușit să ! 
parcurgă studiul de fezabilitate pentru artera de drum I 
Vața de Jos - Căzănești cu ieșire la Peștiș (jud. | 
Arad). Proiectul a primit aprobarea Consiliului județean 
Hunedoara urmând ca demararea lucrărilor să se 
desfășoare în limita fondurilor alocate. Acest drum 
nou, menit să facă legătura între Valea Mureșului și

| Valea Crișului, va costa în jur de 10 miliarde lei și va 
■ asigura noi locuri de muncă pentru disponibilizații 
^comunei, era de părere dl Gheorghe Rusu, primar.

(jf "" ............................

A crescut rata 
mortalității

în cele 13 sate aparținătoare comunei 
Vața de Jos locuiesc 4.650 de oameni. 
Ultimii ani au coincis, ca peste tot în țară, 
cu afluxul tinerilor la orașe, rămânând la 
vatră doar bătrânii. Din această cauză, an 
de an, la sate a crescut rata mortalității, în 
timp ce natalitatea a scăzut vertiginos. 
Bunăoară, anul trecut pe raza comunei 
Vața de Jos s-au născut doar 20 de copii, 
înregistrându-se în aceeași perioadă 80

I de decese.

I 
!;
I J

Ing. Elvira Szabo de la 
Centrul agricol al comunei 
Unirea ne spune că, în 
toamna trecută, s-au se
mănat 60 de ha cu grâu, 
cultură care evoluează 
bine. în această perioadă 
se lucrează la însămân- 
țarea porumbului, la plan
tarea cartofilor, legumelor 
ș.a. Oamenii - marea ma
joritate dintre ei - își lu
crează pământul meca
nizat întrucât în comună 
există, la ora actuală, circa 
50 de tractoaîe și multe 
alte agregate agricole.

Pagină realizată de 
Nicoiae TÎRCOB, 
Traian BONDOR, 
Cristina CfNDA,

Ciprian MARINUȚ 
Foto: Traian MÂNU

 ■

Pentru un ziarist este un noroc atunci când 
întâlnește interlocutori cu darul vorbirii, cu rostire 
limpede și sinceră. Un asemenea om este dl Simion 
Tămaș, din satul Teiu, comuna Lăpugiu de Jos. Un om 
cu părul alb, dar încă în deplină putere, plin de energie, 
bun cunoscător a ceea ce se întâmplă în localitatea sa, 
în județ, în țară și în lume. De altfel, pe masa în jurul 
căreia am stat de vorbă am văzut mai multe 
exemplare ale ziarului “Cuvântul liber”, semn că este 
un prieten apropiat al nostru. Discuția am demarat-o cu 
întrebarea:

• Cum este viața la Teiu, în Lăpugiu de Jos?
- Ca peste tot în țară, adică grea. Nu merită să dis

cutăm despre asta, că nu depinde de noi. Noi, țăranii, 
așteptăm să se încălzească vremea să putem ieși în 
grădini și în câmp. Sigur că vedem la televizor și citim în 
presă despre politică, dar pe noi, pe țărani, nu ne inte
resează ce se întâmplă colo sus, ci să ne facem viața cât 
de cât bună. Că atunci când ne va fi nouă, oamenilor de 
rând, bine, bine îi va fi și țării.

- Când?
- Asta este greu de spus. Colo sus se discută, se ezită. 

Nu se știe ce se vrea și pe ce drum s-o apucăm.
- Coborând cu picioarele pe pământ, mai precis la 

Lăpugiu de Jos, cum apreciați activitatea celor aleși în 
fruntea comunei? Vă întreb asta fiindcă sunteți și 
consilier.

- S-ar putea Și mai bine.
- Adică cum?

- ■

- S-ar putea ca primarul să vină cât mai des prin sate. 
Nu atât pentru el, ci pentru a spori prestigiul nostru, al 
consilierilor. Eu am organizat câteva acțiuni...

- De pildă?
- Curățarea și fertilizarea pășunii.
- Ce probleme s-ar cere rezolvate cu prioritate în 

satul Teiu?
- Sunt mai multe, dar câteva îs urgente. Printre acestea 

aș înscrie amenajarea drumului până la Lăpugiu de Jos, 
a drumurilor spre țarină, stabilirea și încasarea taxelor de 
pășunat, legarea telefoanelor ș.a.

- Am văzut oameni la lucru pe ogoare.
- Da, oamenii au așteptat cu nerăbdare încălzirea 

vremii și imediat ce aceasta s-a produs au ieșit în câmp. 
Teienii sunt oameni vrednici, iubesc pământul pe care îl 
lucrează cu hărnicie.

- Cu ce îl lucrează?
- Mulți din sat au tractoare. Cineva a calculat că revin 

cam 12-13 ha de teren arabil pe tractor. Eu am tractor, 
motocositoare și alte utilaje agricole. Numai că lucrările 
sunt foarte scumpe, 450.000 de lei însămânțarea unui 
hectar, 600.000 de lei secerarea unui hectar cu grâu - 
sămânță tot mai greu de procurat și la preț tot mai mare.

- Ce puneți în această primăvară?
- Porumb, cartofi și legume.
- Trăim vremuri grele.
- Foarte grele. România se prăbușește pe toate pla

nurile. Mai grav este faptul că oamenii nu mai au încre
dere în politicieni care mint în gura mare dar și-au pierdut 
și speranța în viitorul mai bun al țării și al acestui popor.
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Contractul pentru furnizarea 
serviciului telefonic

Condițiile generale pentru furnizarea 
serviciului telefonic cuprinse în contractul- 
cadru ce se semnează între Societatea Națio
nală de Telecomunicații “ROMTELECOM” și 
fiecare dintre consumatorii de telefonie fixă au 
ambiția de a reașeza relația dintre abonați și 
prestatorul de servicii pe noi coordonate. 
Privatizat, ROMTELECOM intenționează să 
devină un monopol “politicos”, renunțând la 
atitudinea infatuată față de abonați în favoarea 
unui comportament civilizat ce ține cont de 
natura mercantilă a relației cu clienții.

ROMTELECOM, prin contractul de 
furnizare a serviciului telefonic, își asumă 
obligații în calitatea sa de furnizor. Astfel, 
societatea se obligă să remedieze 
deranjamentele tehnice de funcționare în 
maximum 78 de ore pentru abonații unităților 
teritoriale de telecomunicații. în cazul în care 
întreruperea serviciului telefonic din cauze 
tehnice durează un interval de peste 48 de ore 
consecutive, dar nu depășește 72 de ore, 
ROMTELECOM va rambursa utilizatorului 
tariful de abonament în cotă fracționară 
corespunzătoare perioadei efective de 
nefuncționare. Pentru deranjamente majore, cu 
durată peste termenele stabilite, 
ROMTELECOM va rambursa utilizatorului 
dublul tarifului de abonament în cotă 
fracționară pentru toată perioada de 
nefuncționare. Societatea de telecomunicații 
va restitui sumele aferente perioadei de 
nefuncționare a telefonului prin creditare, ca 
scăzămănt din valoarea facturii emise pentru 
perioada ulterioară defecțiunii. Pe lângă

aceste obligații, ROMTELECOM este 
răspunzător față de utilizator să păstreze 
confidențialitatea datelor referitoare la 
instalația telefonică și la prestațiile furnizate, 
să comunice termenul de repunere în 
funcțiune în cazul deranjamentelor majore ce 
afectează grupe de abonați și să asigure 
serviciul telefonic în cele mai bune condiții 
tehnice posibile.

Din cele declarate de dl ing.Dionisie 
Tutoveanu, șeful serviciului comercial din 
cadrul Direcției de Telecomunicații Hune
doara, în prezent sunt finalizate contractele 
încheiate cu abonații persoane juridice și a 
început semnarea contractului cu persoanele 
fizice. în mediul rural, peste 90 la sută dintre 
abonații persoane fizice au semnat deja 
contractul. în orașe și municipii procentul 
este cu mult mai mic. în cazul abonaților care 
din motive obiectivefboală, handicap, vârstă 
înaintată) nu se pot deplasa la oficiul poștal 
pentru semnarea contractului, Direcția de 
Telecomunicații Hunedoara pune la dispoziție 
o echipă de salariat! care se pot deplasa la 
domiciliul acestora. Abonații respectivi 
trebuie să sune pentru aceasta la numărul de 
telefon 204432. Conform normelor 
metodologice ale ROMTELECOM, de 
gestionare a contractului, semnarea acestuia 
nu are caracter de obligativitate pentru 
abonați. Se consideră că prin achitarea 
facturii telefonice abonații acceptă implicit 
clauzele acestui act.

A.SĂLĂGEAN

Ministerul Sănătății nu a 
reactualizat prețurile de 
referință pentru com
pensarea medicamentelor, 
așa încât procentul plătit de 
Asigurări a scăzut, iar 
partea achitată de pacient 
s-a mărit corespunzător. 
Prețurile de referință sunt 
transmise de autorități 
către farmacii și reprezintă 
nivelul bazai de la care se

A scăzut 
procentul de 

compensare a 
medicamentelor

Pensionarii 
care nu-și 
folosesc 

biletele gratuite 
pe CFR 

ar putea primi 
în schimb bani

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale intenționează 
să ofere bani pentru achitarea 
cheltuielilor de întreținere 
pensionarilor care nu utilizează 
facilitățile de transport pe calea 
ferată pentru că nu se pot 
deplasa sau nu au unde să se 
ducă, a anunțat joi, în 
conferința de presă a PD, 
secretarul de stat la MMPS, 
Simona Marinescu. Ea a arătat 
că , până în prezent, Ministerul 
Muncii nu a reușit să 
promoveze o hotărâre de 
guvern în acest sens, dar 
speră ca, până în luna mai, să 
reușească să concretizeze 
acest act normativ. Marinescu 
a spus că sumele care vor fi 
acordate pentru întreținere vor 
fi calculate prin stabilirea unui 
cost mediu al cheltuielilor 
pentru transport, având în 
vedere că unii pensionari 
beneficiază de reduceri pe 
distanța București - Satu 
Mare, iar alții se deplasează 
doar până la Ploiești.

i ÎA CALEA FLĂCĂRII i 
DESCHISE

; Stația de Pompieri Ilia a intervenit la Boiu de Jos | 
| pentru stingerea unui incendiu. Focul cuprinsese o | 
. suprafață de 8 ha lizieră și 25 ha pășune.

Sursa de aprindere - flacără deschisă.
Suprafața incendiată aparține de Ocolul Silvic Ilia. (V.N.) I 

i------------- ------------------ :-------------------------------- 1

calculează nivelul
compensării. Dacă 
pacientul dorește un 
produs similar, dar mai 
scump, plătește în plus, 
Asigurările compensând 
doar 60 sau 80 la sută din 
prețul de referință.

Devalorizarea leului a 
urcat considerabil prețurile 
medicamentelor din import, 
fără a fi urmată de o 
„reașezare” a prețului de 
bază. Astfel, un produs 
pentru cardiaci, care costa 
600.000 de lei (preț de 
referință), era plătit de 
pacient cu 120.000 de lei, 
Asigurările compensând 
480.000 de lei. Acum, deși 
același medicament costă 
1 milion de lei, statul 
plătește tot 480.000 de lei, 
iar pacientul dă 520.000. 
Din 80 la sută, nivelul real al 
compensării a scăzut sub 
50 de procente.

MINISTERUL JUSTIȚIEI -------------------------------------- ț------  
Direcția organizare și resurse 

umane pentru instanțele 
judecătorești

Biroul central pentru 
expertize tehnice

Organizează examenul pentru atribuirea calității de expert 
tehnic judiciar la specialitatea “Construcții civile", în ziua de 29 mai 
1999, ora 10, la sediul Universității Tehnice de Construcții București 
- Facultatea de construcții civile, b-dul Lacul Tei, nr.124, sector 2.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă studii superioare de specialitate;
b) să fi desfășurat o activitate de cel puțin 5 ani în producție, 

în activitatea de proiectare sau cercetare științifică ori de 
învățământ, corespunzător specialității respective;

c) să aibă o bună reputație.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor depune dosarele 

personale conținând următoarele acte;
a) cerere cu datele personale (nume, prenume, adresă, număr 

de telefon);
b) o copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituției de 

învățământ superior;
c) copie de pe Carnetul de muncă;
d) memoriu de activitate tehnică;
e) certificatul de cazier judiciar.
Dosarele se vor depune direct sau prin Birourile locale pentru 

expertize judiciare, din cadrul tribunalelor, la Biroul central pentru 
expertize tehnice - București, str. Apolodor, nr.17, sector 5, et.ll, 
camera 11, până la data de 10 mai 1999.

Tematica de specialitate, legislația specifică domeniului și 
tematica privind dispozițiile din Codul de procedură civilă, Codul de 
procedură penală și alte acte normative care reglementează 
expertiza, drepturile și obligațiile expertului se găsesc la Birourile 
locale pentru expertize judiciare, tehnice și contabile din cadrul 
tribunalelor.

IWBUffORIIMȚIWIIIII

a unui autoturism fără a avea 
permis de conducere, Daniel 
Ignat - fals în înscrisuri sub 
semnătură privată și uz de 
fals.

f UHfhtPE fWȚIE
A furat și avariat 

autoturismul tatălui

Un minor din Hațeg, 15 ani, 
elev la Școala ajutătoare Săcel, 
a furat într-o dimineață 
autoturismul tatălui său și a 
pornit la plimbare. După cum era 
de așteptat, neavând permis de 
conducere, L.A. a pierdut 
controlul volanului și s-a izbit de 
gardul împrejmuitor la SC 
"Hațegana" SA. A părăsit mașina 
avariată și a fugit victorios, fiind 
identificat ulterior.

Depistat la Petroșani

Dinescu Florin era urmărit 
general pentru comiterea 
infracțiunii de înșelăciune în 
județul Brașov. A fost depistat și 
reținut la Petroșani.

Constantin și Dorin au 
furat porcul

Doi indivizi din Orăștie, unul 
neșcolarizat, iar altul fără 
ocupație, au pătruns într-o 
noapte în gospodăria unei 
pensionare de 66 de ani din 
localitate. Constantin Gret, 22 
de ani, și Dorin Koyacs, 26 de 
ani, au furat de la bătrână 
preparate din porc și o mașină 
de tocat carne în valoare totală 
de 1.850.000 de lei.

Trimiși in Judecată

lată și câțiva indivizi trimiși în 
ultima vreme în judecată la 
Petroșani. Marin Militaru - 
pentru vătămare corporală 
gravă, Laurențiu Daniel - pentru 
conducerea pe drumurile publice

Eveniment pe calea 
ferată

Pe șina de cale ferată, în 
apropierea macazului nr. 10 din 
Stația CFR Livezeni, persoane 
necunoscute au așezat un 
corp metalic, provocând 
deteriorarea unei roți de la 
locomotiva trenului nr. 2736 
care circula pe ruta Petroșani - 
Livezeni. Autorul a fost 
identificat, fiind vorba de Viorel 
Vulpescu, de 17 ani, din 
Petroșani. Acum el este 
cercetat pentru distrugere și 
punerea în pericol a siguranței 
circulației pe calea ferată.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Activitate 
prodigioasă

Unitățile comerciale ale 
“Consumcoop" Deva unde 
lucrează Adriana Gheorlan, 
Liviu V»sa, Elena Chițiba, 
Elena Muntoiu, Gheorghe 
Diniș, Olimpia Vasiu, Mihăilă 
Gabor ș.a. desfășoară o 
activitatea bună în 
aprovizionarea populației cu 
cele necesare traiului 
cotidian. Este bine să 
precizăm că unitatea despre 
care scriem - "Consumcoop” 
Deva - aplică un adaos 
comercial mic. La pâine - de 
pildă - se aplică doar 5%, iar 
ia mezeluri 15%.

Păreri
Un domn primar dintr-o 

localitate a județului ne-a 
spus, printre altele, trei lucruri 
cu care suntem perfect de 
acord, lată-le: 1. Legile 
atâtea câte le are România 
sunt făcute pentru oameni și 
nu pentru escroci care le 
încalcă când vor fără să dea 
seamă pentru asta. 2. 
Ajutoarele sociale să le dea

Guvernul din bugetul țării și 
nu consiliile locale fiindcă 
el scoate oamenii în șomaj. 
3. Atâta vreme cât munca 
este disprețuită - apropo de 
disponibilizări - viața 
economică a țării nu se va 
redresa. în prezent - zice 
domnia sa - nu se plătește 
munca ci reversul ei - adică 
nemunca.

Unde a ajuns 
tara!
•

Un strungar de înaltă 
calificare - are categoria a 
8-a - fost angajat la 
întreprinderea mecanică 
din Orăștie, acum șomer - 
s-a prezentat la 
conducerea unității respec
tive cerând să fie reîncadrat.

- De strungari n-avem 
nevoie, i s-a spus.

- Fac orice - a zis omul. 
Accept și să mătur prin 
curtea fabricii.

Dacă omul a fost 
reangajat nu știm, dar 
situația respectivă ne duce 
la constatarea: unde a 
ajuns România!

Traian BONDOR

SN ROMARM SA Rucuresti - Sucursala Orăștie* »
cu sediul in Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, jud. Hunedoara, telefon 054/ 

241040, fax 054/241131,
organizează în ziua de 06.05.1999, ora 10, LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

pentru vânzarea de țevi și coturi rezultate din dezmembrarea Centralei termice de 
zona Orăștie.

în caz de neadjudecare, licitația se va relua în zilele de 13.05.1999 și 20.05 1999. 

Țevile și coturile oferite spre vânzare au următoarele prețuri de pornire:
ȚEVI COTURI

OLT 35 TV 4>5OOxl2 326.759 lei/m 313.235 lei/buc
OLT 35 TV <|)324x8 224.763 lei/m 227.165 lei/buc
OLT 35 TV 4)219x8 114.303 lei/m 111.252 lei/buc
OLT 35 TV 4>108x4 37.895 lei/m 21.882 lei/buc
OLT 35 TV <j)89x4 33.800 lei/m 18.480 lei/buc
Taxa de înscriere și participare la licitație este de 50.000 lei, iar garanția de 10% 

din valoarea licitată se achită la casieria unității.
Documentele de înscriere și participare la licitație se depun la sediul unității cu cel 

puțin 5 zile înaint: de data desfășurării licitației.
Informații suplimentare la tel. 054/241040, int.145.



720214 Hunedoara. (2754)
• Vând vitrină verticală, con

gelator orizontal, cântar electronic, 
nou. Informații tel. 713112 (2755)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând un ha. pământ zona 
SMA Simeria, pădure un ha. 
Almașu Mic. Tel. 673231. (2666)

• Vând teren extravilan Al
mașu Sec, pentru casă va
canță. Tel. 218386. (2665)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483,092 712716.(9050)

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

• Vând casă, cu cinci camere, 
cu spațiu comercial, instalație de 
apă, baie, anexe, grădină și curte 
mare, preț convenabil. Baia de 
Criș, centru, str. Plopilor, nr.2, tel. 
295. (3531)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter (ne)mobilat. Tel. 
626397, după ora 16.

• Vând schimb apartament 2 
camere, privatizare, bl.6 Dacia. 
Tel. 625035 (2667)

• Vând casă în Dobra, str. 
Oborului, nr.9, preț negociabil. 
(2664)

• Vând casă, curte și grădină, 
1150 mp, în Orăștie. 227691. 
(2670)

• Vând urgent apartament 2 
camere, etaj 3, Deva, str. 
Minerului, tel. 241918, 216283. 
(2606)

•Vând piese BMW 318. Tel. 
216483, 092 712716.( 9050)

• Vând tractor U 650, 
fabricație 1991, numere noi, 
stare foarte bună. Vața de Jos, 
tel. 271141. (6703)

• S.C. Krone vinde Dacia 1307 
(papuc), an fabricație 1997. 
Informații tel. 092/683811 (6889)

• Vând tractor China. Informații 
la Nădăștia de Jos, nr. 72. (2753)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, repar,decodez rapid 
și ieftin. Tel. 094 859958, 092 
743712. (3541)

• Vând oțel beton diame
trul 6, 8,10,12 tablă zincată, 
țeavă zincată și neagră, profile 
mici cornier și lat. Săliștioara, 
nr.42, tel. 092 676081. (3503)

• Viagra, 100 mg, 180 000. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

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

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

• Termosanitara SRL Hu
nedoara, str. Dorobanților, 12, 
comercializează centrale ter
mice pe gaz, țeava multistrat 
și fitinguri Henco, boilere, 
radiatoare. Tel. 0927701072. 
(9046)

• S.C. vinde cele mai tari 
antene pentru recepționarea 
tuturor programelor TV, an
tene pentru telefoane mobile 
în locuri unde semnalul este 
slab, filmări video. Informații 
092/275403, 054/777455. 
(9580) 

• Vând tractor U650, remorcă
și plug. Informații Peșteana, 
094/583153 (9514)__________

• Termoprofil Orăștie co
mercializează tavan suspen
dat Donn, cărămizi de sticlă, 
ghips carton, tâmplărie PVC, 
vată minerală Tel, toate din 
import, la prețuri de distri
buitor. Tel 092/740048, 092/ 
741940(2605).

ÎNCHIRIERI

• Caut apartament mobilat, 
2-3 camere pentru închiriat, 
central, cu telefon, în Deva. 
PLATA ANTICIPATĂ. Tel. 
216348, după ora 16.

OFERTE DE
SERVICII

• Transport 11 Renault Trafic. 
Tel. 216483, 092 712716. (9050)

• Angajez croitorese. Tel. 
234674, 217109 (3502)

• Societate particulară an
gajează urgent gestionar. Tel. 
219540. (3540)

• Societate comercială an
gajează 2 barmani-ospătari. 
Informații tel. 018/591614 (556)

• 800-1200 dolari, zugravi, 
faianțați, electricieni, construc
tori, Canada, termen lung. Tel. 
01/8985819 (ap OUIei/stec). OP.

• Fermă zootehnică Ger
mania angajează lucrători 
agricoli necalificați, 900 DM. 
Tel. 01/8985819 (2100 lei/ 
sec). (OP)

• Companie construcții
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 15 
dolari/oră. Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec) (OP).________

• Execut instalații de încălzire 
centrală, reparații Vaillant, 
flacără de veghe. Tel. 092/ 
380609 (9047)

• “JOB SERVICE" recru
tează personal (ajutor bucătar, 
cofetar, patiser) pentru vase de 
croazieră S.U.A. Tel. 069/ 
229042, 092/511233. (OP)

• “M V. GRUP” recrutează 
dulgheri și fierari-betoniști 
pentru Israel. Tel. 069/229042, 
092/511233. (OP)

• Angajăm bucătar și os
pătar, condiții avantajoase, tel. 
241918. (2606)

țjtjhoMEMORARI

• Cuvintele sunt neputin
cioase și nu pot cuprinde, ori
cum le-am așeza, durerea și 
tristețea noastră, acum când 
se împlinesc cinci ani de la 
trecerea în eternitate a celui 
care a fost fratele nostru drag 
și minunat

AUREL DEMIAN
din Brad, str. Libertății, bl.24, 
născut în satul Țebea-Hune- 
doara. Nimic nu poate șterge 
lacrimile care s-au așternut 
peste sufletele noastre, cu
noscând că ai avut adânci și 
grele suferințe morale și su
fletești, care te-au costat 
viața. Veșnic te vom plânge 
dragul nostru frate. (3538)

• Familia Krech din Ger
mania este alături de Fibia și 
frații ei, cunoscând că ei poartă 
în suflete o mare durere, timp 
de cinci ani, de când fratele lor

AUREL
a trecut în eternitate. 
Dumnezeu să-l odihnească! 
(3538)

DECESE

• Soția Mihaela și fiul 
Kărol anunță cu nemărgi
nită durere dispariția fulge
rătoare a iubitului soț și tată

SEGESVARI NICOLAIE
PAVEL

înmormântarea va fi 
marți, 20 aprilie 1999, ora 
13 (de la sala Poștei) la 
Cimitirul Romano-Catolic 
din Deva. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul lui bun.

■ Mama Elisabeta, sora 
Olga, cumnatul Dan și ne
potul Daniel anunță cu du
rere prietenii, colegii, pe toți 
cei care l-au cunoscut și 
iubit că în 17 aprilie 1999 a 
încetat fulgerător din viață

SEGESVARI NICOLAIE 
PAVEL

Nu te vom uita nici-, 
odată! Fie-i țărâna ușoară.

• Conducerea Prefecturii 
Județului Hunedoara este 
profund îndurerată de decesul 
prematur al fostului subprefect

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

o persoană cu o capacitate 
profesională de netăgăduit, 
care s-a angajat profund, cu 
omenie și pasiune, în toate 
problemele județului Hune
doara. Transmitem sincere 
condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească!

• Conducerea Consiliului 
Județean Hunedoara și întreg 
personalul își exprimă profundul 
regret pentru dispariția fulge
rătoare din viață a domnului

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

fost subprefect al județului 
Hunedoara, un OM deosebit 
și un colaborator de excepție. 
Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate.

• Familia Barbu Gheorghe 
este alături de familia 
Segesvari în momentele 
grele pricinuite de dispariția 
celui care a fost un om de 
aleasă omenie și bunătate 
sufletească, subprefectul 
Prefecturii Hunedoara

jr. NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

Dumnezeu să-l odihneas
că!

• Familia Nicoîae Stanca 
aduce un pios omagiu celui 
care a fost un prieten apropiat

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

și transmite celor care l-au 
înconjurat cu dragoste sin
cere condoleanțe.

• Familia Băda este ală
turi de familia Segesvari în 
aceste clipe grele ale des
părțirii de cel care a fost un 
bun prieten și colaborator 
apropiat

NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

îi vom păstra o veșnică 
amintire!

• Cuvintele sunt prea să
race pentru a ne exprima du
rerea pricinuită de decesul 
prematur al celui care a fost 
un coleg extraordinar, un 
prieten

NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

De acum înainte, ne vei 
lipsi,prieten drag. Dumnezeu 
să te odihnească! Dorim să 
transmitem familiei îndoliate 
și tuturor acelora care l-au 
iubit și stimat sincere condo
leanțe. Colegii de la 
Prefectură.

• Un ultim omagiu celui 
care a fost

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

un bun prieten și un suflet 
mare. Familia Winkler.

• Personalul din cadrul 
Curții de Conturi Hunedoara- 
Deva este profund îndurerat 
de dispariția fulgerătoare a 
domnului

NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

consilier de conturi la Curtea 
de Conturi a României. 
Sincere condoleanțe familiei 
îndurerate.Dumnezeu să-l 
odihnească . (3543)

• Uniunea Democrată Ma
ghiară din România și Orga
nizația Județeană anunță cu 
durere decesul tragic, la 
vârsta de 46 ani, în ziua de 
17 aprilie 1999, a mult re
gretatului

SEGESVARI NICOLAIE 
PAVEL

jurist, distins membru 
UDMR. în calitatea sa de 
președinte al organizației 
locale Deva, de subprefect 
al jud. Hunedoara, precum 
și de consilier al Curții de 
Conturi a României, s-a de
dicat cu devotament slujirii 
binelui public, intereselor 
județului Hunedoara și ale 
cetățenilor săi. Dispariția 
prietenului și colegului nos
tru constituie o pierdere 
greu de înlocuit pe care o 
resimțim cu toții.Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

• Sincere regrete și un 
pios omagiu familiei greu 
încercate și nemângăiate, în 
urma decesului fulgerător al 
aceluia care a fost subprefect 
al județului Hunedoara

jr. NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

din partea primarului, con
silierilor, salariaților primăriei 
comunei Băița și a locuitorilor 
satului Băița,în calitate de 
concetățeni cu decedatul. 
Dumnezeu să-l odihnească! 
(4201)

• Ultim omâgiu celui care 
a fost un priceput și stimat om 
politic și conducător

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

Dumnezeu să-l odihneas
că. Compasiune familiei. 
Conducerea și colectivul Di
recției Județene a Drumurilor 
RA Qeva. (3542)

• Colectivele ziarelor 
“Cuvântul liber" Deva și 
"Matinal” Petroșani exprimă 
condoleanțe familiei și 
colegilor de muncă al celui ce 
a fost

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

a cărui atitudine sinceră, des
chisă și cooperantă cu presa 
va rămâne vie în memoria 
noastră. Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

• Un ultim omagiu celui ce 
a fost

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

de al cărui sprijin, în calitater 
de subprefect, ne-am bucurat 
întotdeauna. Ing. Carol 
Schreter, primarul munici
piului Petroșani.

• Conducerea Companiei 
Naționale a Huilei din Petro
șani regretă dispariția fulge
rătoare și prematură a celui 
care a fost un om de aleasă 
omenie

jr. NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

Sincere condoleanțe 
familiei.

• Societatea Avicola Deva 
SA aduce un ultim omagiu 
celui care a fost subprefect 
de Hunedoara

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

și este alături de familia îndo
liată.Dumnezeu să-l odih
nească! (3550)

• Suntem alături de fa
miliile Segesvari și Heredea 
la suferința pricinuită de dis
pariția fulgerătoare a dragului 
lor

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

Dumnezeu să-l ierte! Fa
milia Orban Emeric și Maria. 
(3574)

• O amintire pioasă pentru 
cel care a fost

MIKI SEGESVARI
și adâncă compasiune pentru 
nemângâiata lui mamă, soție 
și fiu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Familiile 
Tomuța și Nemeș. (3576)

• Locatarii scării 2, bloc 
E14/A sunt alături de familiile 
Segesvari și Heredea la 
marea durere pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
dragului lor

MIKI
Dumnezeu să-l odih

nească!

• Conducerea și salariatii 
Direcției Generale a Finan
țelor Publice și Controlului 
Financiar de Stat Hunedoara- 
Deva aduc un ultim omagiu 
celui ce a fost

NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

Transmitem sincere con
doleanțe familiei îndoliate.
- I I, ■ ■—

• Colectivul de cadre di
dactice de la Grupul Școlar 
de Transport și Telecomu
nicații “Transilvania” Deva cu 
profundă durere transmite 
sincere condoleanțe familiei 
îndoliate în urma trecerii în 
neființă a celui care a fost

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

• Cu profundă durere, fa
milia îndoliată anunță înce
tarea din viață a celui ce a 
fost un minunat tată, socru, 
bunic și străbunic

ANDREI GHENA
în vârstă de 81 ani. înmor
mântarea va avea loc astăzi, 
20 aprilie, de la Casa 
Mortuară Deva.■

---------------------------------------------
• Familiile Bodea loan și 

Stanca Nicolae anunță cu 
adâncă durere încetarea din 
viață, după o îndelungată și 
grea suferință, a celei care a 
fost o minunată mamă, 
soacră și bunică

MIA BODEA
Corpul neînsuflețit se află 

depus la domiciliul din str. 
L.BIaga, nr. 4, iar înmormân
tarea va avea loc miercuri, 
21.04.1999, ora 14. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace!

• Personalul din cadrul 
Prefecturii Județului Hune
doara este alături de prefectul 
Nicolae Stanca în aceste mo
mente de tristețe pricinuite de 
decesul soacrei sale

MIA BODEA
Dumnezeu s-o odih

nească! Transmitem sincere 
condoleanțe familiei îndoliate!

• Colectivul de cadre di
dactice de ia Grupul Școlar 
de Transp. și Telecomunicații 
“Transilvania" Deva cu pro
fundă durere transmite sin
cere condoleanțe familiei 
Avrămică în urma trecerii în 
neființă a celui care a fost un 
bun tată și bunic

ALEXANDRU 
AVRAMICĂ

• Suntem alături de co
legul nostru Segesvari Kăroly 
la greaua încercare pricinuită 
de moartea tatălui său. 
Doamna învățătoare și colegii 
din clasa a Il-a E. (4208)

Vremea va fi instabilă, cu 
cer mai mult noros. Local va 
ploua in prima parte a zilei, 
apoi se va ameliora. Vânt slab 
din nord - vest. Temperaturile 
minime se vor încadra între 3 
și 7 grade, iar cele maxime 
între 13 și 18 grade Celsius. 
Miercuri dimineața, vremea 
se va ameliora. (Lucian 
Nistor)
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Piața de capital ■ o bicicletă fără 
lanț a finanțării economice r t

REP.: lAaș întreba, pentru 
început, cum s-ar putea 
caracteriza, în câteva cuvinte, 
nivelul actual al tranzac
ționărilor de acțiuni?

E.P.: Formula care-mi vine 
prima dată în minte este "cădere 
liberă". Tranzacționările de 
acțiuni, atât ca intensitate, cât și 
ca valoare, au cunoscut 
diminuări îngrijorătoare în ultimul 
an. Mă refer, în principal, la piața 

. RASDAQ. Relevant, din acest 
punct de vedere, mi se pare 
faptul că în 1998 doar5S.V.M.- 
uri au realizat un volum al 
tranzacțiilor de peste 5 miliarde 
de lei, în condițiile în care în 1997 
volumul mediu al tranzacțiilor 
gravita în jurul cifrei de 1800 de 
miliarde de lei.

REP.: Cine sunt ciiențiicei 
mai interesați de jocul cererii 
și ofertei pe piața de capital?

E.P.: La modul cel mai ge
neral există două categorii mari 
de clienți. Există o categorie 
avizată care, urmărind perma
nent fluctuațiile pieței, este 
interesată în achiziționarea unor 
pachete semnificative de acțiuni 
la anumite societăți. Din această 
categorie fac parte directori, 
foști directori sau angajați cu 
funcții de decizie, care sunt 
interesați de pachetul majoritar 
de acțiuni ale societăților

' -

comerciale unde au activat sau 
activează. Dincolo de starea 
economică precară a acestor 
firme, interesul acestui gen de 
persoane, aflate într-o deplină 
cunoștință de cauză, pentru 
acțiunile societăților denotă că 
acestea au capacitate de 
revenire la rezultate economice

Dialog cu dl Eugen 
Păușescu, șef al 
agenției locale a 
S.V.M. Gelsor S.A.

pozitive, putând deveni afaceri 
profitabile. O altă categorie de 
clienți o reprezintă acționarii 
rezultați din procesul de 
privatizare în masă. Ei, de obicei, 
sunt total dezinteresați de 
subtilitățile tranzacțiilor de pe 
piața de capital. Scopul lor prin
cipal este dobândirea unui minim 
de capital prin valorificarea 
portofoliului de acțiuni obținut prin 
cupon. După vinderea acestuia, 
ei devin pasivi pentru activitatea 
de vânzare-cumpărare de 
acțiuni.

REP.:într-o societate care 
are ia bază principiile 
economiei de piață, piața de 
capital este unul din cele mai 
“ieftine" și puternice forme de 
finanțare. în ce stadiu se

găsește ia noi această piață 
de valori mobiliare, din 
punctul de vedere ai 
potențialului ei finanțator ?

E.P.: Din păcate, acest rol 
de finanțare economică pe 
care îl are o piață de capital 
este apropiat de zero la noi în 
țară. Sistemul bancar a rămas 
principalul izvor de finanțare, 
în ciuda costurilor extreme ale 
creditului. în prezent, România, 
țara cu cei mai mulți acționari 
raportat la numărul de locuitori, 
trece prin faza de concentrare 
a capitalului, acțiunile celor mulți 
trecând încet-încet în tot mai 
puține mâini. Fenomenul este 
firesc și va duce la o polarizare 
fermă a proprietății, cu toate 
efectele pozitive ce decurg din 
ea. Din păcate, această 
"tranziție” a proprietății este 
abia la început, doar 20 la sută 
din totalul acționarilor rezultați 
din privatizarea în masă 
vânzându-și până acum 
portofoliul de acțiuni. E de 
așteptat deci ca rolul finanțator 
al pieței de capital să prindă 
contur spre sfârșitul perioadei 
de polarizare a proprietății. 
Până atunci însă, ținând cont 
de ritmul tranzacționărilor pe 
piață, vor mai trece ani buni.

Adrian SĂLĂGEAN

(----------------------------- \
Carnea de 
/o Comtim 

se va vinde 
sub prețui 

pieței
Comtim va vinde carnea 

din stoc sub prețul de cost 
pentru a plăti parțial datoriile 
de 2.000 de miliarde de lei pe 
care le are.

FPS va cere Adunării 
Generale a Acționarilor 
întreprinderii, din 28 aprilie, să 
înceteze parțial producția și 
să înceapă să vândă activele 
societății. Măsurile menționate 
se impun deoarece FPS nu a 
primit nici o ofertă de 
privatizare pentru Comtim, a 
precizat Radu Sârbu, 
președintele Fondului.
Proprietății de Stat. FPS 
refuzase oferta unui 
investitor austriac,
considerând-o prea slabă. 
Specialiștii estimează însă că 
nici un investitor nu va mai 
avea curajul să riște să 
achiziționeze Comtim.

Vor fi luate măsuri de 
vânzare sub prețul de cost 
pentru a reduce stocurile și 
pentru recuperarea
creanțelor BANCOREX, a mai 
spus președintele FPS. La 9 
aprilie 1999 a expirat 
termenul limită de valabilitate 
a ofertei de privatizare a 
Comtim Timișoara, fără ca 
FPS să fi primit vreo ofertă.

încordarea mușchiului 
planetar

(Urmare din pag. 1)

doilea război mondial, acestea fiind socotite ca depășite 
în prezent. Bombardamentele nemiloase prin care se 
vrea demoralizarea populației din Iugoslavia, date fiind 
proporțiile distrugerilor provocate prin vieți omenești 
curmate și obiective dărâmate, nu au avut până acum 
efectul scontat, solidaritatea oamenilor atacați fiind mai 
puternică decât dorința provocatorilor de a-i extermina. 
Poate o să vină vremea când și animatorii încordării 
mușchiului planetar vor trebui să dea socoteală de 
acțiunile lor nesăbuite și aberante. Poate că gândindu- 
se la morții din mormintele atinse de bombardamente, 
își vor face cândva mustrări de conștiință pentru cei pe 
care i-au ucis sau le-au tulburat liniștea de veci. Din 
presa străină răzbat tot mai puternic știri după care se 
pregătește cu insistență și invazia terestră cii circa 
280.000 soldați, care s-ar putea produce și prin țara 
noastră, dar deocamdată autoritățile păstrează tăcerea.

GREVA DE 
AVERTISMENT

(Urmare din pag. 1)

Se găsesc mărfuri 
de sezon? .

(Urmare din pag. 1)

- Vânzările în acest an 
vor fi sub nivelul anului ’98
- estima dna Rozalia Vug, 
patron la Indcom SRL. Anul 
trecut au fost doar cu 15 
milioane lei mai mari decât 
în ’97, cu toate că sperasem 
să crească cifra de afaceri. 
Constatăm însă că sunt 
foarte scumpe produsele, 
adesea noi fiind doar 
,,paznici” ai magazinului 
căci nu sunt cumpărători.

Mărfuri de sezon sunt și 
chimicalele, pentru că sunt 
solicitate (ori ar trebui să fie) 
cel mai mult acum, când se 
face curățenia mare în 
locuințe. (Cei care n-au 
reușit s-o facă de Paști, 
continuă în prezent). Și dacă 
rafturile și vitrinele unor 
asemenea magazine (de 
exemplu „Indcom”,
„Mărgăritar”), ori chioș
curile de profil de piață sunt 
doldora de detergenți 
feluriți, viteza lor de rulare 
este tot mai redusă datorită 
prețurilor care au crescut 
enorm la asemenea articole 
(la „OMO” automatic de 
600g prețul s-a mărit cu 9200 
lei, ,,Domestos’’-ul (de 
750g) costă acum 36000 lei, 
iar cutia de „Perșii” de 600g 
este mai scumpă cu 6300 
lei).

Prețurile au săltat la toate 
mărfurile. De aceea omul 
scoate mai greu banii din 
buzunar spre a-și satisface 
vreun capriciu, pur și 
simplu cumpără numai 
strictul necesar, în cazul în 
care nu este nevoit să 
renunțe în bună parte și la 
acesta. „Lumea cumpără 
să-i ajungă de azi pe mâine”
- afirma M.H. Este o realitate 
percepută direct și concret 
de către comercianți, acești 
intermediari între marii sau 
micii producători și

beneficiari. Cum con
statăm la tot pasul, 
abundență de mărfuri este, 
iar concurența obligă și la o 
servire ireproșabilă.

în cea mai mare parte, 
personalul din comerț este 
conștient de necesitatea 
perfecționării permanente 
a activității sale și se 
străduiește pentru a servi 
corect, a fi chiar amabil. 
Păcat că uneori această 
strădanie este umbrită de 
unii care n-au nici în clin și 
nici în mânecă cu politețea, 
singurul lor scop fiind 
îmbogățirea rapidă. Vorba 
unei dne cu experiență în 
domeniu: „Și cei chemați 
și cei nechemați fac 
comerț.”

Salariații din sindicatul 
Sanitas, afiliat la CNSLR 
Frăția și din sindicatul 
Ambulanța (BNS) au 
organizat pichete de grevă 
în instituțiile de sănătate, 
asigurând serviciile de 
urgență și cazurile de grad 
zero, iar energeticienii din 
sindicatul Univers (BNS) au 
acționat conform progra
melor stabilite, fără a se 
crea probleme deosebite în 
activitatea unităților, potrivit 
spuselor dl ui A doifMureșan, 
liderul sindicatului 
Energeticieniior din județul 
Hunedoara.

Salariații de ia Min vest 
Deva afiiiați ia Sindicatul 
“Solidaritatea ’92"și cei din 
zona Brad și-au desfășurat 
greva de avertisment con
form programelor stabilite 
de federația din care fac 
parte, în schimb minerii din 
Valea Jiului n-au mai ieșit “ia 
ziuă" de această dată.

După cum s-a anunțat, 
liderii celor patru mari 
confederații sindicate din 
țară vor avea o nouă 
întâlnire cu premierul Radu 
Vasiie, în cursul zilei de 
astăzi, într-o nouă încercare 
de dezamorsare a pregătirii 
grevei generate planificată 
pentru ziua de 26 aprilie a. c.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori si cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

W Marți 
TFfT2© aPr’,’e

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din preerie (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Lungul drum de la teorie la 
practică 15.30 Ecclesiast 
’99 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 în 
flagrant 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 42) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 440) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 
Conrack (dramă SUA ’74) 
22.45 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
9.00 Ultimul tren (r) 11.00 

Ecranul (r) 11.30 Primul val 
(s/r) 13.05 Rebelul (s, ep. 
31) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine. Franceză 
15.35 Sailor Moon (d.a)

16.00 Grecia (s, ep. 12) 
16.50 Santa Barbara (s, ep. 
832) 17.35 Tribuna
partidelor parlamentare 
19.10 Pelerinaje 19.30 
Baschet 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Baschet 
Turneul „Final Four” al 
Euroligii masculine a ll-a 
semifinală 23.20 Fotbal 
Avancronica semifinalelor 
Ligii Campionilor

ANTENA!
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.10 
Un pontif la București (do) 
12.00 Un act de voință (s, 
ep. 2) 13.00 Știrile amiezii 
13.15 Esmeralda (s, ep. 24) 
14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Trei des
tine (s, ep. 127) 16.10 Ape 
liniștite (s, ep. 28) 17.00 
Știri 17.25 Camila (s, ep. 29, 
30) 19.00 Observator 20.00 
Puterea minții (f. SUA 1995)
21.45 Getting Personal (s, 
ep. 3) 22.15 Observator
22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Desert Gambie (f/r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s) 
15.00 Galactica (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Cărările iubirii (s) 17.30 
Știrile PRO TV 18.00 Dreptul 
la iubire (s) 18.45 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Aventura (s, ep.10)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 58) 
22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Susan (s, ep. 10) 23.00 
Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

PRIMA TV
7.00 Povești de iubire (r)

8.30 Cinemagia (r) 9.00 
Prima oră 12.00 în 
căutarea dreptății (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s)

15.00 Maria Mercedes (s) 
16.00 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Brooklyn South 
(s, ep. 21) 21.30 Dosarele 
Y 22.30 Știri

ACASĂ
7.00-12.30 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 
Marimar (s) 15.00 Surorile 
(s/r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s) 
17.50 Dragoste și putere (s) 
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor; 
Flipper (s) 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna 
(s) 21.45 Surorile (s) 22.30 
Bons Baisers De Hong Kong

• (co. Franța 1965)

• HBG>*
10.00 O altfel de tabără 

(co. SUA ’94) 11.45 Ochiul

divin (dramă SUA 1997^
13.15 Fără apărare 
(thriller SUA ’96) 15.15 
Bătăușul (co. SUA’96) 
16.45 Totul despre sex
17.15 Braconierul
(thriller SUA ’96) 19.00 
Păzind-o pe Tess (co. 
SUA 1994) 20.30
Războinicul de pe strada 
Waverly (f. SFSUA 1997)
22.15 Cei trei 
mușchetari (f.a SUA 
1993)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?" 00.30-00.45 “Vorbiți 
aici!” (reluare)

Redacția nu-și asuma 
modificările ulterioare inter
venite în programele 

■sturllor TV._____________
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