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Vineri, 30 aprilie curent, la 
Casa de cultură a municipiului 
Deva s-a desfășurat Conferința 
județeană a Filialei Hunedoara a 
Partidului Umanist din România.

Din cei 100 de delegați 
convocați la acest eveniment, au 
participat 87.

Au fost prezenți Dorel Bahrin, 
secretar general al PUR, și Mihai 
Caramihai, președintele Comisiei 
de Etică, Litigii și Petiții a partidului.

Secretarul general a transmis 
membrilor partidului din județul 
Hunedoara un mesaj din partea 
președintelui fondator al PUR - dl. 
Dan Voiculescu.

Netrecut pe ordinea de zi a 

conferinței a fost un comunicat de 
presă primit în aceeași zi de la 
centru la ora 9 și 34 de minute sub 
titlul “O gravă eroare".

în opinia umaniștilor, greșeala 
este a PNL-ului, mai exact a dlui 
Mircea lonescu Quintus care “face 
o gravă eroare atunci când afirmă 
că inițiativa PNL de modificare a 
Constituției, la capitolul regimul 
proprietății, respectiv garantarea 
și nu ocrotirea ei așa cum este 
stipulată în prezent în Constituție, 
ar reprezenta o premieră".

De fapt, comunicatul spune că 
acțiunea a fost lansată de PUR în 
1992, fiind adunate doar 80 000 
de semnături, din cele 500 000 

r

necesare pentru modificare.
Oricum, PUR “constată cu 

bucurie relansarea acțiunii și se 
alătură PNL-ului în finalizarea 
acesteia”.

Darea de seamă a activității 
Consiliului Județean Hunedoara 
al PUR a fost prezentată de dl 
Grațian Faur, președintele 
consiliului. S-a afirmat că PUR 
urmărește cu răspundere și 
îngrijorare starea în care se 
găsește țara. în timp partidul și-a 
“perfecționat strategia și modul 
de acțiune".

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8)

In războiul din Iugoslavia

"Erorile " continuă 
să facă numeroase 

victime
Din fericire, până 

acum, noi am fost 
feriți să facem cunoștință 

directă cu urmările "erorilor” 
ce se produc cu rachetele și 
avioanele NATO ce susțin 
ritmul mereu mai accentuat 
al războiului devastator ce 
se duce împotriva Iugo
slaviei. Cert este însă faptul 
că, așa cum recunosc și 
conducătorii forțelor aliate, 
o parte din încărcăturile de 
război au mai nimerit și prin 
alte țări vecine Iugoslaviei, 
iar în zona foarte fierbinte - 
Kosovo și în restul țării 
"erorile” și scuzele pentru 
moartea oamenilor nevino- 
vați se cam țin lanț. Ca 
urmare există deja formată 
părerea că războiul a scăpat 
de sub controlul politi
cienilor, o bună parte din 
cele peste 2000 de bombe 
și rachete aruncate asupra 
teritoriului Iugoslaviei atin
gând ținte civile și oameni 
nevinovați, fără să aleagă 
dacă ei sunt sârbi sau 
albanezi. După cinci ase
menea cazuri de rătăciri, a 
fost rândul ca la sfârșitul 
săptămânii trecute să 
moară alți circa 60 de 
oameni - sursa datelor nu 
este confirmată cu precizie - 

dar clar este că 
persoanele aflate într-un 
autobuz, fie sârbi sau 
albanezi, au fost omorâte 
la trecerea peste un pod 
care a fost distrus prin 
bombardament efectuat, 
probabil, tot dintr-o 
“eroare”.

Ce importanță mai au 
însă aceste contabilizări 
din moment ce piloții în 
misiunile ce le au de 
îndeplinit știu un lucru 
precis, anume acela că nu 
trebuie să se mai întoarcă 
la bază cu încărcătura. 
Prea puțin le mai pasă, în 
cele din urmă, unde este 
lăsată și ce distrugeri 
provoacă bomba. Cum 
bine recunosc unii 
specialiști, acum răz
boaiele nu se mai duc 
între armate, ci, cum se 
vede, ele constau în 
masacrarea civililor ina
micului, fie din “eroare” 
sau cu bună intenție. 
“Ambiția" NATO de a evita 
o catastrofă umanitară a 
reușit pe deplin, dacă se 
are în vedere că

Nicolae TiRCOB

(Continuare în pag. 8)

Mineritul “la zi” - lung 
prilej de vorbe și de 

ipoteze
La sfârșitul săptămânii trecute - 

joi, vineri, sâmbătă -, la baza de 
odihnă de la Cinciș a Siderurgicii 

Hunedoara a avut loc un simpozion pe 
tema: “Dezvoltarea zonelor miniere 
defavorizate Brad-Poiana Ruscă- 
Altîn Tepe, oportunități de afaceri 
în aceste zone și posibilități de 
creare a noi locuri de muncă pentru 
personalul disponibilizatdin indus
tria minieră". Deși tematica 
simpozionului a vizat trei zone miniere 
speciale, prin participare și dezbateri, el 
a atins o arie mult mai largă, constituindu- 
se într-un veritabil schimb de experiență 
și loc de afaceri între factorii principali 
din zonele respective și din multe altele 
din țară unde există industrie minieră și 
cei care au responsabilități în acest sec
tor important al economiei naționale, ori 
care intenționează să inițieze activități 
în aceste localități.

Organizată de Liga sindicatelor 
miniere Solidaritatea '92 și Compania 
Națională a Cuprului, Aurului și Fierului 
“Minvest" Deva, la inițiativa ANDIPRZM - 
prin colectivul zonal și consorțiul de 

dezvoltare din Deva -, manifestarea s-a 
bucurat de o prezență numeroasă: 
directori și lideri de sindicat din 
subunitățile CN “Minvest”, precum și din 
întreprinderi similare din județele 
Maramureș și Suceava, directorii celor 
14 colective zonale din țară, 
reprezentanți la vârf ai unor confederații 
sindicale (CNS Cartel Alfa - Bogdan 
Hossu, președinte, și Romulus Niță, prim- 
vicepreședinte, CNSLR Frăția - Octavian 
Luca, vicepreședinte, CNCSMR - loan 
Bîrtaș, prim-vicepreședinte), 
subprefecții județelor Gorj și Sălaj, 
reprezentanți ai prefecturilor din județele 
Bihor și Bistrița Năsăud, ai ANDIPRZM și 
CN “Minvest”, ai unor instituții județene 
de sinteză (Camera de Comerț și 
industrie Hunedoara), potențiali 
investitori în zonele miniere. Au fost 
prezenți dmi Nicolae Stanca, prefectul 
județului Hunedoara, Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean 
Hunedoara, Petroniu Văsîi, secFetarde

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)
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| Casei de Cultură din Deva s-a | 
I desfășurat un miting dedicat zilei ■ 
1 de ,, 1 Mai” Manifestarea a fost ' 
| realizată de către Organizația |
■ Județeană a Partidului Socialist ■ 
I al Muncii și s-a dorit un I 
| remember al marilor evenimente I 
. în care muncitorii din toată lumea . 
I s-au ridicat împotriva mizeriei, I 
I foamei și condițiilor dure de viață l

în cuvântul rostit de către 1 
| președintele organizației Jude-' | 
i țene a PSM, dl Gheorghe ■ 
I Popescu, precum și al altor ■ 
| vorbitori, s-a criticat în termeni | 
. duri actuala stare economico- . 
I socială a României în care s-a I 
I ajuns datorită guvernării haotice I 
: de după '89, politicii de distrugere ! 
| sistematică a ramurilor de bază | 
i ale economiei naționale care au ■
■ fost ,,puse pe butuci", iar acum 1
| singura șansă nu o mai | 
. reprezintă pentru cetățean decât . 
I șomajul și mizeria socială. 1
i De asemenea, în cadrul | 
. manifestării s-a derulat un . 
! program artistic cu muzică I 
I interpretată de fanfară, iar cei mici | 
* au avut ocazia să se întreacă la '
| diverse concursuri artistice |
■ premiate cu obiecte și bani. ■
I (C P.) I
L___________________________________ I

Poliția - în slujba cetățeanului, 
pentru a-i oferi un climat de 

liniște si siguranță
Poliția, prin prerogativele stabilite de 

lege, are vocația de a fi în permanență în 
slujba cetățeanului, de a-i oferi un climat 
de liniște și siguranță. Având o menire 
atât de importantă, eforturile depuse de 
oamenii legii se desfășoară sub semnul 
deplinei transparențe, astfel că demersul 
nostru publicistic este destinat informării 
corecte a cetățenilor asupra activității 
celor care-i apără de răul existent în 
societate.

Fără a formula răspunsuri încadrate 
în alambicate formule contabile de 
evaluare a indicatorilor, amintim doar 
câteva repere care să probeze gradul 
de eficiență și operativitate a Poliției 
Municipiului Deva.

Amploarea replicii date infractorilor 
și actelor de păgubire a avutului public, 
privat și sistemului economic este 
conturată de cifra infracțiunilor 
constatate pentru care a fost începută 
urmărirea penală -1595 în anul 1998 și 
522 în cursul primului trimestru din 1999. 
Astfel, rata criminalității în municipiul Deva 
(1496 infracțiuni la 100 000 de locuitori) 

se situează sub media pe țară care este 
de 1765 infracțiuni la suta de mii de 
locuitori. Au fost soluționate un număr 
de 591 (1998) și 143 (trim I 1999) 
infracțiuni cu autori necunoscuți, fiind 
identificați 469 (anul 1998) și 118 (trim.l 
1999) autori. Numai în primul trimestru al 
anului curent au fost soluționate 109 
infracțiuni de furt, din care 23 din unități 
comerciale, 16 din locuințe, 17 de auto și 
din auto. Din acestea, în anul 1998,130 
de autori au fost cercetați în stare de 
arest și în trimestrul I a.c. 31.

Referindu-ne la infractori, 
exemplificăm identificarea și prinderea 
recentă a numiților: Ciobănică Ion, Mirea 
Claudiu, Stoian Daniel, Pentiuc Ionel 
Marius, Botgros Răzvan Ștefan, 
Alexandru Vasile, Crăciun Gheorghe și 
Mihalache Pavel Răzvan, toți din 
București, grup de infractori care pe raza 
municipiului Deva au comis mai multe

Poliția municipiului Deva

(Continuare în pag. 8)

“Adulțiî în cercetâșie”
în ultimele zile ale 

săptămânii recent încheiate, 
Cabana Căprioara a fost 
gazda unui seminar al 
Organizației Naționale “Cer- 
cetașii României", care a 
reunit 30 de participanti din 
toată țara - membri ai 
consiliului național și lideri ai 
centrelor locale; a fost prezent, 
de asemenea, reprezentantul 
Biroului European al Mișcării 
Scout (Kjeld Jespersen, din 
Danemarca).

Tema acestei întâlniri a fost 
intitulată “Adulții în cercetâșie", 
un concept relativ nou chiar și 
la nivel european, în sensul că 
rolul și nevoia de adulți 
reprezintă o realitate actuală. 
"Pentru a se dezvolta 
armonios, tinerii nu au nevoie 
doar de interacțiune între ei, ci 
și de îndrumare din afară, 
preciza Kjeld Jespersen; de 
aceea este esențial să avem 

adulți bine formați și pregătiți 
în mișcarea Scout".

în cercetășia românească, 
absența adulților în educarea 
și formarea tinerilor ar 
reprezenta de altfel principalul 
neajuns al activității, după cum 
remarca președintele
Organizației Naționale, loan 
Călinescu; și cum în condițiile 
actuale munca de voluntariat e 
pe cale de dispariție, “încercăm 
să găsim o portiță de a 
sensibiliza pe cei mai 
sentimentali dintre oameni, de 
a specula, cu alte cuvinte, 
sensibilitatea celor care 
iubesc copiii și tinerii. Din 
păcate, mass media, în 
general, nu ne sprijină prea 
tare și suntem încă foarte puțin 
cunoscuți".

Dezvoltarea pe toate pla
nurile a organizației și, conse
cutiv, a activității acesteia va fi 
obiectivul prioritar în viitor, la 

fel ca și în alte țări din 
Europa Centrală și de Est; 
pentru că - preciza 
reprezentantul Biroului 
European - în aceste cazuri 
s-a observat că se continuă 
doar activitatea, fără să 
existe scopuri bine 
precizate și astfel se pierde 
din totalul membrilor, in 
plus, începând cu acest an, 
Biroul European va reduce 
substanțial subvențiile acor
date organizațiilor europene 
- pentru că acesta nu 
sprijină funcționarea, ci 
dezvoltarea lor - și consideră 
că e foarte important ca 
fiecare organizație să se 
poată autosusține financiar. 
Deocamdată, organizația din 
România este apreciată ca 
“foarte bună, concentrată pe 
educație; or noi încurajăm 
acest lucru pentru că dacă 
nu există o abordare bazată 
pe fundamente educaționale 
puternice nu poate fi făcută o 
cercetâșie de calitate".

Georgeta BÎRLA

Pune in vânzare, începând cu data de 3 mai 1999 

CERTIFICATE DE DEPOZIT PENTRU CREDINCIOȘI 
Și

CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE DEPOZIT 

cu scadență la 90 de zile și 

dobândă fixă de 75% pe an.
• Certificatele au valori nominale de: 100.000 lei; 500.000 lei;
1.000.000 lei; 5.000.000 lei; 10.000.000 lei precum și multiplii 
acestora.
•Operațiunile cu aceste certificate nu sunt supuse comisionării. 
•în cazul răscumpărării certificatelor înainte de scadență, se va 
bonifica dobânda la vedere pe perioada scursă de la emitere.
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Miercuri, 5 mai, returul semifinalelor 
Cupei României !a fotbal

• STEAUA - DINAMO (în tur 2-1)
• F.C.M. BACĂU - RAPID (0-1)
Așadar, înaintea mediului derby al campio

natului cum pe bună dreptate ar putea fi numită 
întâlnirea Dinamo- Rapid din etapa a 28-a “de 
sâmbătă", 8 mai, are loc miercuri returul celor 
două partide din semifinalele Cupei României la 
fotbal Tuborg dintre Steaua-Dinamo (în tur 2-1 
pentru steliști) și FCM Bacău-Rapid (câștigat 
de giuleșteni cu 1-0).

Ambele meciuri sunt așteptate cu mare in
teres de către susținătorii celor 4 echipe, de 
ceilalți iubitori ai fotbalului. Atât Dinamo cât și Rapid 
(ce se află într-o puternică dispută pentru locul 1 
în clasament și titlul de campioană a României în 
actualul campionat) nu ar da cu piciorul nici 
câștigării prețiosului trofeu Cupa României 
Tuborg. De înțeles că și adversarii lor - Steaua - 
care ratând primul și secundul loc în clasament, 
sunt deciși să acceadă măcar la cupă. Dar de ce 
s-ar lăsa mai prejos elevii lui Halagian, ajunși pe 
un nesperat loc 4 în clasament, și-ar dori și ei 
Cupa în vitrina clubului din Bacău. Vor da totul 
Dinamo și Rapid în cupă și se vor resimți sâm
bătă în meciul de campionat? (S.C.)
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Dinamo și Rapid au 
ținut cadența și în 

etapa a 27-a
Dinamoviștii nu s-au împiedicat nici de F.C. 

Onești, dimpotrivă au mai luat o gură de oxigen 
prin înfrângerea la scor, după ce au condus o 
bună parte a meciului, demonstrând că așteaptă 
cu încredere viitoarea confruntare cu Rapidul 
care, la rândul lui, a surclasat cu 5-0 pe băieții 
lui Jean Pădureanu și speră să-i vină de hac 
echipei lui Dinu, chiar pe Stadionul...Dinamo. 
Deci, cadența se păstrează și după această 
etapă... până sâmbătă când se va Vedea care 
pe care! Echipa lui Coposu are un moral bun 
(dacă nu va fi alterat chiar miercuri la Bacău în 
meciul de cupă cu F.C.M.) datorită revenirii la 
cârmă a lui Mircea Lucescu. Oricum disputa 
Dinu-Lucescu se anunță a fi fulminantă. Mult 
depinde în ce mod se vor “exprima" elevii lor pe 
gazon.

Prin insuccesul de acasă al lui CSM Reșița 
în fața Oțelului Galați și egalul obținut de 
Foresta la F.C.Argeș se reaprinde flacăra 
speranței pentru “pădurari” și îi scad cotele 
formației lui Roșea, “duelul" indirect între ele 
făcând interesantă și lupta pentru evitarea 
retrogradării, în vederea evitării fatidicului loc 
16.

Interesantă mi se pare și evoluția celor 
două echipe angajate în ocuparea locului 3 de 
pe podium, între Steaua și FC Bacău. Să vedem 
ce va fi în etapa viitoare, ce va reuși formația lui 
lenei la Oțelul Galați și elevii lui Halagian la 
Ceahlăul. Etapa “28” se anunță “tare".

C. SANDU

DIVIZIA 4
Rezultatele etapei: FC Onești - Dinamo 

1-4; “U" Cluj - FC Național 1-4; FC Argeș - 
Foresta 1-1; Univ. Craiova - Olimpia S.M. 5-1; 
Astra PI. - FC Farul 4-0; Rapid - Gloria Bistrița 
5-0; Steaua - Ceahlăul P.N. 3-2; CSM Reșița - 
Oțelul Galați 2-3; FCM Bacău - Petrolul 3-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Olimpia - ‘LT Cluj; FC 
Național - FC Argeș; Foresta - FC Onești; Astra 
PI. - Univ. Craiova; Gl. Bistrița - CSM Reșița; 
Dinamo - Rapid; FC Farul - Petrolul; Ceahlăul P.N. 
l- FCM Bacău; Oțelul Gl - Steaua.

1. DINAMO 27 23 2 2 87-21 71
2. Rapid 27 21 5 1 57-15 68
3. Steaua 27 16 6 5 51-27 54
4. FCM Bacău 27 14 8 5 37-26 50
5. Național 27 16 1 10 51-34 49
6. Oțelul 27 15 2 10 41-27 47
7. FC Argeș 27 14 4 9 43-32 46
8. Petrolul 27 12 5 10 42-38 41
9. Ceahlăul 27 12 3 11 43-44 39
10. Astra PI. 27 11 5 11 33-27 38
11. Gl. Bistrița 27 9 4 14 42-51 31
12. Farul 27 9 4 14 28-43 31
13. FC Onești 27 9 3 15 37-54 30
14. U Craiova 27 8 5 14 32-41 29
15. CSM Reșița 27 5 8 14 23-53 23
16. Foresta 27 5 5 17 26-47 20
17. Olimpia 27 3 4 20 17-55 13
18. “U” Cluj 27 2 4 21 13-72 10
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Meci slab a! gazdelor

Vega Deva - 
Extensiv Craiova 1-3

Imediat după insuccesul de la Sibiu, consiliul 
de administrație al clubului Vega Deva a luat în 
discuție comportarea necorespunzătoare a 
echipei și a stabilit printre altele și scoaterea din 
lot, disciplinar, a fotbaliștilor Naniu și Preda. Au 
părăsit clubul Moțoi și Anghel. După câte se pare 
Moțoi va pleca la Retezatul Hațeg, iar Anghel are 
de susținut examene la Galați și se va pregăti la 
“Dunărea", el rămânând în continuare în lotul de- 
vean până în vară.

înaintea începerii 
partidei cu Extensiv 
Craiova, în tabăra gaz
delor predomina optimis
mul, știindu-se că întregul 
lot s-a pregătit cu toată
atenția pentru partida cu liderul clasamentului. 
Băieții au intrat în cantonament și au așteptat și ei 
cu încredere jocul de sâmbătă. Miza partidei, 
timpul frumos, a îndemnat un mare număr de 
spectatori - peste 2500 de oameni - din care 150 
de olteni - să ia loc în tribuna stadionului “Cetate". 
Numai că devenii nu au avut parte să vadă un 
meci viu disputat, cu faze spectaculoase și să se 
bucure în final de o victorie care ar fi adus liniște, 
speranță că Vega va continua să evolueze și în 
campionatul viitor în Divizia B.

Jocul a început prudent de ambele părți, 
devenii fiind mai mult prezenți înjumătățea de 
teren a oaspeților, dar fără să inițieze acțiuni 
ofensive periculoase la poarta craiovenilor, 
majoritatea “șarjelor" pe atac ale gazdelor “stin- 
gându-se” în fața careului mare. De fapt, în prima 
repriză, atât gazdele cât și oaspeții nu au reușit 
să "lege" jocul, după una două pase, balonul era 
pierdut. Câteva ocazii bune create de deveni în 
careul craiovenilor le-am notat în minutele 11, 18, 
26 și 28. în min.11, Chira efectuează o centrare pe 
linia careului mic, dar Zanc și Luca nu ajung să 
plaseze balonul în plasa porții lui Mare; în min. 18 
Popa, nestingherit de nimeni, trimite slab mingea 
cu capul spre poartă; în min. 26 Luca recupe
rează balonul la centrul terenului, pasează pe 
stânga lui Chira care centrează perfect în careu 
unde nu s-a aflat la post nici un înaintaș, pentru ca 
2 minute mai târziu, gazdele să rateze o altă 
ocazie favorabilă. în acest răstimp și mai apoi, 
oltenii, mereu îndemnați de antrenorul lor, Sichitiu, 
să iasă mai vârtos în atac, Soavă, Neagoe, Rădu- 
canu, Știrbulescu au încercat vigilența apărării, 
creând alertă prin jocul lor debordant, rapid, cum 
s-a întâmplat în min. 28 (Tase a scos un gol ca și 
făcut) și în min. 35, când Neagoe era să înscrie și 
Cristi Chezan s-a accindentat. Insă, a venit min. 43 
când oaspeții au deschis scorul prin Răducanu 
ce a profitat de nedecizia lui Tănasă și Maria, cu 
toată ieșirea sa la minge, n-a mai putut opri golul.

Speram ca după pauză devenii să-și revină și 
măcar să egaleze. Nu a fost așa. Fără să strălu
cească, oaspeții care au ieșit mai puternic la joc ca 
în prima repriză au mai punctat de două ori prin 
Neagoe, în min. 51 și Tr. Popescu în min. 72. în 
repriza a ll-a, nici schimbările efectuate nu au putut 
schimba ceva în jocul nedefinit al devenilor, lipsit de 
orientare tactică, fără nici o noimă, al mijlocașilor și 
celor de la înaintare, ca să nu mai subliniem slaba 
concentrare la finalizare. Devenii au reușit golul de 
onoare în min. 90 prin Răican după o lovitură de 
colț.

A arbitrat la centru M. Dorobanțu din Rm. 
Sărat.

VEGA: Maria, Bordean, Tănasă, Zanc, Chira, 
Popa, Chezan (35 Băncilă), Luca (75 Grosu), 
Bosânceanu, Răican, Popovici (76 Gigi Ștefan).

,_______________________Sabin CERBU ,

Minerii au crezut în șansa lor

JIUL PETROȘANI - 
CHIMICA TÂRNĂVENI 

1-0 (0-0)
Foarte puțini spectatori - sub 1000 într-un 

stadion de 30.000 - au ținut să asiste sâmbătă 
la partida contând pentru etapa a 27-a a Diviziei 
B, seria a ll-a, dintre Jiul și Chimica Tărnăveni. 
Motivul? Odată cu masivele disponibilizări din 
minerit se pare că a fost disponibilizată și per

formanța sportivă, ast
fel că Jiul a ajuns să 
lupte pentru evitarea re
trogradării, partida cu 
Chimica fiind decisivă în 
acest sens.

După un început echilibrat, în minutul 9, 
petroșănenii âu prima ocazie, dar șutul din 
careu al lui Drăgan e respins de Chebuțiu în 
bară. în continuare, minerii pun stăpânire pe joc, 
obligându-i pe oaspeți să se apere cu întreg 
efectivul. Și deși acțiunile minerilor au fost lente 
și destul de previzibile, ocaziile de gol ale petro- 
șănenilor au fost destul de numeroase. în minu
tul 13, în urma unei faze cursive, Stoian înscrie, 
dar golul e anulat - corect - pe motiv de ofsaid. 
Opt minute mai târziu, în urma unei acțiuni 
personale a lui Stoica, Szoke a deposedat 
periculos fiind aproape de autogol. între minu
tele 23 și 33, Jiul a asediat pur și simplu careul 
Chimicii, dar Chebuțiu a salvat goluri ca și 
făcute la ocaziile lui Stoica (min. 24), Neiconi 
(min. 26), Păcurariu (min. 31 și 33).

Repriza secundă a debutat cu o ocazie 
uriașă a oaspeților (min. 58), dar Pustai scăpat 
singur pe contraatac, a fost blocat de Botezatu, 
ratând cea mai mare oportunitate a echipei pre
gătite de Ștefan Coidum. în replică, la poarta lui 
Chebuțiu au urmatalte 10 minute de foc. însă 
aflat în zi de grație, portarul oaspeților s-a opus 
excelent la ocaziile avute de Păcurariu (min. 60), 
Neiconi (min. 63 și 66), Stoican (min. 64 și 69). Iar 
în minutul 62, la bolta excelentă a lui Stoica, când 
și Chebuțiu a fost învins, oaspeții au fost salvați 
de transversală. Nereușind să încrie din acțiune, 
minerii au încercat să desfacă lacătul defensivei 
oaspete forțând obținerea unei lovituri de pe
deapsă și a unor faulturi din preajma careului. 
Stoica a executat destul de bine trei lovituri 
libere în minutele 69, 74 și 83, dar fie Chebuțiu, 
fie zidul s-au opus înscrierii golului. în sfârșit, 
când aproape toți încetaseră să spere, în mi
nutul 87 s-a făcut dreptate. Neiconi a obținut o 
lovitură liberă directă de la 18 metri, iar Drăgan 
a executat excelent la vinclu lăsându-l fără 
replică pe Chebuțiu și aducând victoria în ta
băra minerilor: 1-0.

Bun arbitrajul brigăzii formate din Tiberiu 
Lajos (Timișoara), Marius Beudeanu (Brașov) 
și Cornel Avram (Timișoara). Observator - 
Zoltan Erdei (Slatina).

JIUL: Botezatu - Doroș, Cioară, Poienariu, 
Drăgan, Diaconu (46 Stanciu), Neiconi, 
Ciornei (30 Păcurariu), Petra (52 Barbu), FI. 
Stoica, Stoian.

CHIMICA: Chebuțiu - Dumitru, Szoke, C- 
tin Andrei, Marcadonatu (55 Tudose), Maier, I. 
Andrei, Ungureanu (80 Olah), Ștefan, Gabor, 
Pustai.

Ciprian MARINUȚ Â

DACIA ORĂȘTIE - 

MINERUL ANINOASA 1-0
A fost o partidă mult mai grea decât se 

așteptau gazdele. Minerul Aninoasa, cu o fru
moasă tradiție în fotbalul hunedorean, trece ca 
toate formațiile prin cunoscutele greutăți ale 
tranziției. Și la această echipă, numai dragostea 
pentru fotbal, competența și dăruirea unor oameni 
de fotbal mai țin “în picioare" secția, ori clubul. 
Altfel, pur și simplu, s-ar desființa! Ei bine, în 
aceste condiții, elevii antrenorului Petru Ititesc s- 
au prezentat bine în fața echipei Dacia Orăștie, 
antrenată de Carol Gal, .secondat de I. Vesa, ce 
au un lot mai bine structurat valoric față de cel al 
oaspeților lor de duminică. Minerul a pus accent în 
acet joc pe fortificarea apărării, marcarea cât s-a 
putut de strâns a vârfurilor de lance Eșanu și 
Szidorak, pe care i-au luat în primire de la primul 
fluierai arbitrului Constantin și respectiv Niță și pe 
contraatacuri (destul de sporadice în prima re
priză). Gazdele, cum era și normal, și-au jucat 
cartea atacului, cei doi penetranți jucători amintiți 
mai sus fiind susținuți de jucătorii de mare travaliu 
ai Daciei - Toth, D. Gabriel, Firu și Simian, precum 
și de fundașii laterali Marin și Moldovean.

în aceste condiții, jocul a curs mereu spre 
poarta lui Cârstea ce s-a opus unor situații foarte 
periculoase, dar și favorizat de șansă în 2-3 
ocazii, s-au ajutat de tot atâtea ratări rarisime ale 
gazdelor. Așa se face că în minutele 3, 6, 12, 17 
și 22, gazdele ar fi putut modifica tabela de 
marcaj. Dar, cu siguranță ar fi putut să o facă în 
minutul 25, când au beneficiat de o lovitură de la 
11 metri, atunci Căldărari îl faultează în apro
pierea porții pe Eșanu. Numai că portarul Opric 
greșește de puțin ținta, mingea ajungând în 
stâlpul din stânga porții și nu în plasă! Și totuși, 
mult așteptatul gbl de către numeroșii spectatori 
din tribună este înscris de gazde după numai 3 
minute de la ratarea loviturii de pedeapsă: Vili 
Szidorak insistă la un balon scăpat din mâini de 
către Cârstea și împinge cu piciorul dincolo de 
linia porții (fapt recunoscut fair play de căte 
portar în pauza meciului observatorului D. 
Târsa). După această fază Szidorak a părăsit 
(accidentat) terenul și s-a văzut lipsa lui în atac.

Deși în minutele 42 și 43 Eșanu și Firu creează 
o mare ocazie, rezultatul este neschimbat până la 
pauză și apoi până în final. Fiindcă în repriza a ll-a 
cu toată insistența gazdelor, a câtorva ocazii 
excelente de a înscrie, rămân în memoria su
porterilor fazele de adevărat spectacol din min. 74 
și 83 la originea cărora s-a aflat în prim plan Eșanu 
secondat de Dan Gabriel și Firu. Să nu omitem însă 
nici contraatacurile oaspeților din min. 86 și 88 
când Sicoe a trecut pe lângă 2 ocazii mari de a 
egala, gazdele răsuflând în final ușurate, mulțu- 
mindu-se cu o victorie la limită.

DACIA: Opric, Marin, Costea, Cornea, 
Moldovean, Simian, Firu, Toth (70 Baciu), D. 
Gabriel, Eșanu, Szidorak (25 Hrișcu).

MIN. ANINOASA: Cârstea, Dan (17 Pocs - 
'80 Petrescu), Trestian, Constantin, Niță, 
Farcaș, Tănase (Oncică), Căldărari (Moiș), 
Krautil, Sicoe, Stângă.

Bun arbitrajul brigăzii Sorin Ciotlăuș, 
Eugen Ambruș și Cosmin Danciu din Deva.

S. CERBU

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 27-a : Apulum A.l. - UT 

Arad 1-2; Dr. Tr. S - Min. Motru 4-0; Jiul Petroș. - Ch. 
Tâmăveni 1-0; FC Bihor - Corvinul 2-1; Poli Timiș. - 
ASA Tg. Mureș 1-2; ARO C-lung - Unirea Dej 1-0; 
Vega Deva - Extensiv Cr. 1-3; Gaz Metan - Dacia 
Pitești 2-1; FC Baia Mare - Inter Sibiu 1 -0.

Rezultatele * 
etapei a 30- 
a: Min. Lupeni 
- Min. Uricani 

5-3; Petr. Țideni - Constr. Craiova 2-0; Min. Mătăsari 
- Min. Certej 2-1; Al. Slatina - Petr. Drăgășani 7-1; 
Șoimii Sibiu - Min. Berbești 4-0; Forest. Stâlpeni - FI. 
Rm. Vâlcea 1-2; A. Moreni-Pandurii Tg. J. 1-1; Progr. 
Caracal - Gl. Reșița 2-2; Petr. Stoina - Aurul Brad 3- 
2; Record Mediaș - Electro Craiova 0-1.

DIVIZIA C3 tr DIVIZIA

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Corvinul - Drobeta; Min. 
Motru - Jiul; Chimica - Apulum; Poli Timișoara - 
FC Bihor; Unirea Dej - Gaz Metan; UTA - ARO 
C-lung; ASA Tg. Mureș - Inter Sibiu; Extensiv - 
FC Baia Mare; Dacia Pitești - Vega Deva.

1. EXTENSIV 27 19 4 4 71-23 61
2. ARO C-lung 27 16 3 8 47-31 51
3. UT Arad 27 15 5 7 53-31 50
4. FC Bihor 27 13 5 9 31-28 44
5. Gaz Metan 27 13 4 10 43-36 43
6. Inter Sibiu 27 13 2 12 41-34 41
7. ASA Tg., M. 27 13 2 12 35-34 41
8. Poli Timiș. 27 12 3 12 46-34 39
9. Corvinul 27 12 3 12 41-45 39
10. Drobeta Tr. S. 27 10 4 13 35-41 34
11. Min. Motru 27 10 4 13 35-43 34
12. FC Baia M. 27 9 6 12 33-39 33
13. Vega Deva 27 9 5 13 28-48 32
14. Jiul 27 10 2 15 27-49 32
15. Dacia 27 9 4 14 36-43 31
16. Apulum 27 9 4 14 30-46 31
17. Chimica 27 9 4 14 28-44 31
18. Un. Dej 27 8 4 15 32-46 28

CLASAMENT
1. ELECTRO 30 23 6 1 69-17 75
2. FI. R. Vâl. 30 20 4 6 77-35 64
3. Șoimii S. 30 18 9 3 69-25 63
4. Gl. Reșița 30 16 6 8 55-30 54
5. Pandurii 30 16 3 11 50-30 51
6. M. Certej 30 14 6 10 59-44 48
7. Al. Slatina 30 14 3 13 42-42 45
8. Petr. Stoina 30 14 2 14 56-53 44
9. Min.Uricani 30 14 0 16 63-64 42
10. FI. Moreni 30 11 7 12 54-47 40
11. Aurul Br. 30 12 4 14 52-48 40*
12. Con. Craiova30 13 1 16 54-51 40
13. M. Berbești 30 11 5 14 48-66 38
14. Petr. Țicleni 30 12 2 16 40-65 38
15. M. Mătăsari 30 11 3 16 30-42 36
16. Forestierul 30 10 1 19 42-67 34
17. Petr. Drăgăș.30 11 1 18 32-57 34
18. M. Lupeni 30 10 3 17 41-71 33
19. Pr. Caracal 30 7 5 19 36-71 26
20. Record M. 30 5 5 20 35-79 20

SENIORI
Rezultatele etapei nr. 19 din 2 mai 1999: 
Parângul Lonea - Metalul Crișcior 3-0;
Dacia Orăștie - Min. Aninoasa 1-0;
Min. Teliuc - Min. Bărbăteni 1-0;
FC Paroșeni Vulcan - CIF Aliman Brad 3-0; 
CFR Marmosim - Victoria '90 Călan 4-1.

CLASAMENTUL

* Echipă penalizată cu un punct.

1. PAR. LONEA 16 14 1 1 44-13 43
*2. FC Dacia Orăștie 15 12 1 2 35-6 36
3. Victoria '90 Călan 16 11 2 3 43-11 35
4. CFR Marmosim 16 8 3 5 34-18 27
5. Min. Aninoasa 17 8 1 8 25-20 25
6. Min. Bărbăteni 16 7 2 8 19-31 23
7. FC Paroș. - Vul. 16 5 4 7 19-22 19
8. Min. Ghelari 15 5 1 9 24-29 16
9. Met. Crișcior 17 5 1 11 19-42 16
10. Min. Teliuc 16 4 3 9 22-33 15
11. CIF Aliman Brad 16 3 2 11 11-46 11
12. Constr. Hd. 15 3 1 11 14-38 10

Etapa viitoare: Lupeni - Petr. Țicleni; Con. 
Craiova - Mătăsari; M. Certej - Al. Slatina; Petr. 
Drăgăș. - Șoimii S.; M. Berbești - Forestierul; A. Rm. 
Vâl. - A. Moreni; Pandurii - Progr. Caracal; Gl. Reșița 
■ Petr Storci. Aurul - Record. M Uricani - Etecto* ....________ ____

Etapa viitoare nr. 20 din 9 mal 1999: 
Min. Aninoasa - Min. Ghelari;
Min. Bărbăteni - FC Dacia Orăștie;
CIF Aliman Brad - Min. Teliuc;
Victoria '90 Călan - FC Paroșeni Vulcan; 
Constructorul Hd. - CFR Marmosim. 
Parângul Lonea și Metalul Crișcior stau.
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Bioenergia în slujba sănătății
- Stimate die Iulian 

Urziceanu, după câteva luni în 
care ați fost o perioadă de trei 
săptămâni oaspete al orașului 
de la poalele cetății, spre 
satisfacția pacienților, v-ați 
reîntors la Deva. în ce context 
ați revenit știind că dispuneți 
de un cabinet de tratament 
bioenergetic lă Craiova unde 
sunteți mult solicitat de către 
pacienții din întreaga țară?

- Am răspuns în acest 
mod invitației adresate cu 
generozitate de către ziarul 
,.Călăuza" și Partidul 
Pensionarilor din Deva. După 
câte ați remarcat este a doua 
oară cred într-o perioadă 
relativ scurtă când sunt 
prezent la sediul Partidului 
Pensionarilor de pe str. 1 
Decembrie, nr. 18, unde prin 
generozitatea ing. Ion Avram, 
președintele acestui partid, mi- 
a fost aranjat ad-hoc un 
cabinet de tratament naturist 
pentru a veni în sprijinul celor 
suferinzi, în special al celor cu 
venituri mai modeste, care nu 
prea pot să-și permită 
tratamente și medicamentație 
care sunt deosebit de 
costisitoare.
- - De când practicați 

bioenergia, fiind un terapeut 
cunoscut pentru rezultatele 
dvs atât în țară cât și peste 
hotare și apreciat de oameni, 
de personalități marcante?

- Cu douăzeci de ani în 
urmă am remarcat primele 
semne de existență a 
bioenergiei, acest „har" de-a o 
transmite celor din jur. Semnele 
evidente au apărut inițial la 
animalele mici de casă. Dacă 
acestea erau bolnave și le 
mângâiam se simțea o 
revigorare și chiar însănătoșire 
în comportamentul acestora.

- Cum vi s-a recunoscut 
această calitate de-a 

dispune de bioenergie?
- în anul 1990 în cadrul 

Asociației „Totul pentru 
sănătate și armonie" după o 
perioadă de practică la spitalul 
din Craiova am fost supus unor 
teste în laboratorul Ministerului 
Sănătății în urma cărora s-a 
constatat existența bioenergiei 
care este benefică în cadrul 
tratamentelor naturiste. O 
comisie de specialiști din cadrul 
Ministerului Sănătății, printre 
care prof. dr. Arcadie Percec, 
prof. Theodor Benghe, gen. 
maior dr. Constantin Dumitru și

—
Iulian Urziceanu 
oferă consultații 

în Deva
\_________ /

ministrul sănătății de atunci dr 
Bogdan Marinescu, mi-a 
acordat atestatul de liberă 
practică pentru efectuarea 
tratamentelor bioenergetice.

- Ați fost invitat peste 
hotare la o seamă de 
manifestări științifice privind 
tratamentele naturiste. Ce ne 
puteți spune despre aceste 
congrese?

-în anul 1993 la Congresul 
naturist de la Budapesta mi s-a 
acordat premiul I. Am mai 
participat la asemenea 
manifestări în Danemarca, 
Algeria, Sri-Lanka (Colombo) 
unde mi s-a conferit titlul de dr. 
Honoris Causa al Universității 
de medicină naturistă.

- Care sunt afecțiunile ce 
se pot trata prin bioenergie?

- Migrene, encefalopatii 
psihomotorii retarde, afecțiuni 
neuro-psihice, miopii, strabism, 
afecțiuni ale aparatului auditiv, 
laringite, faringite, afecțiuni ale 
aparatului respirator, nevralgie 

de trigemeni, dischinezie 
biliară, afecțiuni ale tubului 
digestiv, spondiloză cervicală 
și lombară, scolioză, 
reumatism poliarticular acut, 
enurezis, diabet zaharat, 
hipoacuzie, cardiopatie is
chemică dureroasă, dinamică 
sexuală, sterilitate, necroză 
cap femural, endocrinologie.

Sigur în cazul tra
tamentului rezultatele depind 
și de evoluția bolii, stadiul în 
care aceasta se află.

- Ați primit „aprecieri 
elogioase și de peste 
hotare?

Da, în special de la 
bioenergeticieni celebri din 
Rusia chiar și din partea 
Papei loan Paul al ll-lea care a 
considerat această dotare cu 
bioenergie practicată în slujba 
oamenilor un har divin.

- Câți pacienți ați tratat 
în anii de când practicați 
bioterapie?

- Sunt peste 50 din mii 
din care aproape 80 la sută 
s-au vindecat sau le-a fost 
ameliorată suferința.

- Așadar bioenerge- 
ticianul Iulian Urzicianu a 
venit să acorde tratamente 
benefice celor suferinzi 
știind că bioenergia este o 
componentă eficientă a 
medicinei naturiste.

Zina VESESCU

Programul:
-zilnic, începând cu 3 

mai până în 20 mai
- între orele 8-13 și 

16-19
- ia sediu! Partidului 

Pensionarilor din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 18. 
Telefon 217472

flVIaJ o rarea^i 
I prețurilor I 
I la AHO |i Prețurile automobilelor de teren i
' ARO 10 și ARO 24/32 se ' 
| majorează, începând cu 17 mai, cu | 
' 15%, respectiv cu 10%, ca urmare . 
| a creșterii cu 40-5Q% a costurilor | I materiilor prime, materialelor și i 

componentelor auto achiziționate de 1 
| la furnizori, informează un comunicat | 
. al ARO transmis agenției . 
| MEDIAFAX. Prețul unui automobil | l ARO 10 cu dotări standard se i 
' ridică, în prezent, la 56 milioane lei. ■ 
| Un automobil ARO 24 cu motor pe | 
. benzină costă 85 milioane lei, iar . 
| modelul echipat cu motor pe | i motorină - 91 milioane lei. Societatea i 
• a încheiat, în ultima perioadă, cu o ' 
| serie de parteneri din străinătate, | 
. contracte pentru livrarea a peste . I 200C de autovehicule. Principalele | J state spre care se vor îndrepta ■ 

exporturile ARO sunt Venezuela, • 
| Portugalia, Danemarca, Croația, |

PĂDURI
REPOPULATE 

CU ZIMBRI 
Pădurile de la Văratec și Hațeg 

vor fi repopulate cu zimbri, primele 
12 exemplare fiind deja aduse din 
Anglia, pentru revigorarea speciei 
autohtone, a declarat pentru 
MEDIAFAX, Dorin Ciucă, directorul 
general al Regiei Naționale a 
Pădurilor (RNP). Ciucă a precizat 
că această acțiune se înscrie în 
cadrul realizat împreună cu Banca 
Mondială și care a fost aprobat de 
Guvernul României. Acest proiect, 
a cărui valoare se ridică la cinci 
milioane de dolari, are în vedere 
ariile protejate Retezat, Piatra 
Craiului-Bucegi și Văratec (Neamț). 
Directorul general al RNP a mai 
spus că, în aceeași idee, Consiliul 
de Administrație a aprobat 
înființarea, în cadrul structurii 
centrale a regiei, a unui nou 
compartiment privind ariile protejate, 
departament care va avea trei 
structuri teritoriale la Deva, Brașov 
și respectiv Piatra Neamț.■

Rozalia a furat 
25.000.000 de lei
De puțină vreme, 

polițiștii din Aninoasa au 
reținut-o pe Rozalia Ro
man, o cucoană de 28 de 
ani din Lupeni, fără nici o 
ocupație, dar cu ante
cedente penale.

Aflându-se ea într-un 
autobuz local pe ruta 
Petroșani - Aninoasa, dintr- 
o sacoșă aparținând lui 
Dumitru Gagin, a furat nu 
mai puțin de 25.000.000 
de lei. A fost prinsă de 
pasageri și predată poliției.

Depistat
La Simeria a fost depistat 

un individ care, deși avea 
permisul suspendat pentru 
comiterea unor abateri la 
regimul circulație 
conducea bine mersi 
autoturismul.

Mihai Urican se numește 
și are 31 de ani.

Hoții de la Ohelari au 
fost prinși

în urma activităților 
întreprinse, polițiștii din 
Hunedoara au identificat 
autorii furtului a cca. 400 
ml cablu din cupru, care 
alimenta cu energie 
electrică locomotivele de 
mină ce făceau transport 
prin tunelul de legătură 
dintre E.M. Ghelari și 
Uzina de Preparare 
Teliuc.

S-a stabilit că autorii 
furtului, cu un prejudiciu de 

17.000.000 de lei, sunt 
Cristian Todea, 20 de ani, 
și loan Mihai Szabo, 27 de 
ani. Au fost arestați 
preventiv.

A accidentat 
biciclistul

Aflându-se la volanul 
unui motocar, la o 
intersecție din Geoagiu, 
Adrian Nicolae Ursica l-a 
accidentat grav pe 
biciclistul Cristian Paul, de 
19 ani. Cauza? Șoferul nu 
a acordat prioritate de 
trecere celui de pe 
bicicletă.

Cu câinele pe urmele 
hoților

Poliția municipiului 
Hunedoara a fost 
sesizată că, într-o recentă 
noapte, persoane 
necunoscute au rupt 
gratiile de la un geam la
teral al SC Alimex Vena 
SRL, de unde au furat 
mărfuri în valoare de 5 
milioane de lei.

în cercetarea la fața 
locului s-a folosit câinele 
de serviciu, care s-a oprit 
la domiciliul lui Cristian 
Popa, de 18 ani, din 
localitate. Aici polițiștii au 
găsit bunurile furate.

Autorul este urmărit 
întrucât după săvârșirea 
furtului a dispărut.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

PROFITAȚI, 
CA OFERTA 
ZBOARĂ!
CONNEX GO! vă aduce-n zbor o nouă veste: până la

15 mai, aveți cel mai mic preț de până acum pentru 

pachetul cu telefon - 149$ ,un preț special pentru 

pachetul cu cartelă - 25$ și un credit suplimentar 

gratuit de 10$”. în plus, o casetă cu Divertis!

E o ofertă rară. Iar dacă

nu o prindeți, zboară. Și,

credeți-ne, nu se mai întoarce.

UN SERVICIU LEGENDAR, CU CONECTARE IMEDIATA.
don) în timpul perioadei promoționale Veți primi creditul suplimentar în maximum 24 de ore de la active.-e. ***1n limita stocului disponibil
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UE va aloca anual României
600 de milioane de euro

Uniunea Europeană va alo
ca României, începând din anul 

| 2000, suma de 600 de milioane 
de euro anual, conform unor 
evaluări preliminare, au anunțat 
surse din Ministerul român al 

, Afacerilor Externe.
Pentru atenuarea pierde

rilor suferite ca urmare a con
flictului NATO-lugoslavia, Ro
mânia va primi din partea Uni
unii Europene fonduri în valoare 
de peste 100 de milioane de 
euro, au spus sursele citate.

Uniunea Europeană a reco
mandat recent investitorilor din 
țările membre să nu ocolească 
România și Bulgaria, salutând 
alinierea celor două țări la po
ziția UE față de conflictul

NATO-lugoslavia, au afirmat 
surse diplomatice române.

Sursele citate afirmă, pe 
de altă parte, că unul dintre co
misarii europeni, Hans van der 
Broek, a promis că va argu
menta solid scoaterea Româ
niei și Bulgariei de pe lista nea
gră a vizelor impuse cetățe
nilor din cele două țări care că
lătoresc în spațiul comunitar.

Ministrul român de Externe, 
Andrei Pleșu, a solicitat, în cadrul 
unei sesiuni a Consiliului de Aso
ciere România - UE, desfășurate 
la Luxemburg, scoaterea Româ
niei de pe lista neagră a vizelor și 
alinierea la regimul de vize apli
cat celorlalte țări candidate la 
admiterea în Uniunea Europeană.

Spitalul de copii 
“Grigore Alexandrescu” 
are prima bancă de os 

din România

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 2.05.1999

%

TRAGEREA
NOROC

din 2.05.1999
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FENOMENE STRANII AU 
FOST OBSERVATE ÎN ZONA 

MASIVULUI CEAHLĂU
Localnicii și turiștii aflați în 

trecere, în ultimele trei luni de 
zile, prin zona masivului 
Ceahlău, au semnalat apariții 
ale unor fenomene neobișnuite: 
lumini care apăreau din senin 
și la diferite intervale de timp 
dispăreau, fără urmă, transmite 
corespondentul MEDIAFAX.

Câteva întâmplări de acest 
gen au fost localizate în zona 
cunoscută sub numele de 
"Gura Durăului”, iar într-unul 
din cazuri fenomenul a fost 
observat chiar pe șosea.

în urmă cu trei săptămâni, 
loan Cojoc, observator meteo
rologic la stația meteo Toaca, a 
fost intrigat de apariția unei 
lumini inexplicabile, mai jos de 
Stânca Panaghia.

‘‘Era ora 2.00 noaptea și eu 
tocmai ieșisem șă citesc indi
cațiile aparatelor noastre, cum 
fac de altfel în fiecare seară. 
La un moment dat mi-a atras 
atenția o lumină gălbuie, ca un 
far de mașină, la o distanță de 
aproximativ șase sute de metri 
de stația meteo. Nereușind să 
înțeleg de unde vine, am testat 
zona, dar nu am văzut nici un 
turist și nici o mașină. Lumina a 
staționat mai bine de o oră, 
după care a dispărut fără 
urmă, cum de altfel și apăruse. 
Nici astăzi nu-mi pot explica 
apariția acelei luminițe”, a de
clarat meteorologul, în vârstă 
de 29 ani, care lucrează la sta
ția meteo de nouă ani de zile. 
Sătenii îl cunosc ca un om de 
încredere, care nu a avut nici
odată probleme cu cei din jur.

Cu aproximativ două luni în 
urmă, un tânăr din comuna 
Ceahlău, Dumitrei Ciucanu, a 
văzut de asemenea lumini stra
nii în apropierea șoselei, la in
trarea în stațiunea Durău. Tâ
nărul a ajuns acasă în stare de 
șoc, iar dimineața, împreună cu 
localnicii, a cercetat zona. Nu

se vedea nici o urmă de ma
șină și nici altfel de urme. Cu 
trei luni în urmă, în plină iarnă, 
un grup de turiști a observat, 
tot în aceeași zonă, un feno
men asemănător.

Primarul comunei Ceahlău, 
Constantin Șchiopu, a declarat 
că a auzit despre apariția aces
tor lumini, dar nu le-a văzut 
niciodată. ‘‘După câte mi s-a 
povestit, acestea ar părea a fi 
fulgere globulare. Eu cred că 
despre așq ceva a fost vorba 
și nu despre OZN-uri. Cert este 
că în urma celor văzute, Du
mitrei Ciucanu a fost impre
sionat. Nu este singurul care a 
observat acest fenomen apă
rut în ultima vreme în Ceahlău, 
în ianuarie, alte 3-4 persoane, 
turiști aflați în trecere prin zonă, 
au văzut în timp ce mergeau 
pe drumul de la Durău la Izvo
rul Muntelui lumini asemănă
toare. Aceste persoane nu s- 
au pierdut cu firea, cred eu 
pentru că au găsit o explicație 
a acestui fenomen”, a spus 
Șchiopu care a adăugat că de 
când este locuitor al comunei 
Ceahlău, nu a întâlnit fenomene 
asemănătoare și nici nu a auzit 
de la alții că s-ar fi observat 
așa ceva.

Meteorologul loan Rancea, 
șeful Stației meteorologice 
Piatra Neamț, a infirmat ipoteza 
fulgerelor globulare deoarece 
în perioada respectivă nu s-au 
înregistrat aparițiile nici unui 
astfel de fenomen și nici nu au 
fost condiții pentru producerea 
lui: “Un fulger globular arată ca 
o mingiuță de foc și unde apare 
provoacă daune, arde, lasă 
urme. Ar fi fost imposibil să nu 
fi lăsat nici o urmă, dacă era 
vorba de așa ceva. Eu cred că 
ceea ce au văzut localnicii nu 
intră în categoria fenomenelor 
cu care ne confruntăm noi, me
teorologii", a spus Rancea.

Prima bancă de os din Ro
mânia a fost inaugurată la Spi
talul “Grigore Alexandrescu" 
din București, această unitate 
permițând conservarea, în ve
derea transplantului, a 20 de 
kilograme de țesut osos și car- 
tilaginos, pe o perioadă de cel 
puțin doi ani, a declarat conf. 
dr. Mihai Jianu, șef secție orto
pedie, într-o conferință de pre
să organizată cu acest prilej.

Grefele (transplanturile) 
osoase sunt folosite pentru o 
gamă largă de afecțiuni, unul 
dintre cele mai importante do
menii fiind chirurgia recon- 
structivă a membrelor, după 
înlăturarea tumorilor osoase. 
Această operație presupune 
înlocuirea porțiunii de os afec
tată de cancer cu o grefă 
osoasă din banca de os, a mai 
precizat Jianu. Folosirea gre
felor în tumorile maligne osoa
se prelungește viața bolnavu
lui, evitându-se amputarea 
membrului bolnav.

Pot fi introduse în bancă 
membre rezultate în urma unor 
amputări, sau a accidentelor 
rutiere, precum și prelevate de 
la cadavre (persoane aflate în 
moarte cerebrală și care nu 
vor mai putea fi aduse nici
odată la viață).

Banca de os tip dr. Mihai 
Jianu este de concepție și

realizare integral româneas
că și permite refrigerarea 
oaselor și țesuturilor cartila- 
ginoase la o temperatură de 
minus 196 de grade Celsius. 
Utilajul nu consumă curent 
decât într-o primă etapă, 
când organele prelevate 
sunt menținute, pentru două 
ore, la minus 20 de grade. 
După aceea, scăderea tem
peraturii la aproape minus 
200 de grade și menținerea 
ei la această valoare va fi 
făcută cu azot lichid.

Recoltarea și transplanta
rea materialului osos se face 
în primele ore de la constatarea 
morții crerebrale, în confor
mitate cu Legea transplantului, 
iar testarea donatorilor și a 
grefelor respectă recoman
dările internaționale în domeniu, 
efectuându-se contoale anti- 
HIV/SIDA, hepatită B și C, TBC, 
sifilis, etc.

Costul băncii de os, care 
este de numai 3.500 de dolari, a 
fost suportat de fundația uma
nitară Solidaritate cu Copii 
Abandonați din România.

în spitalul “Grigore Alexan
drescu” a fost creată și prima 
bancă de piele din țară, ea fiind 
montată în secția de chirurgie 
plastică și arsuri, condusă de 
medicul Dan Enescu, a mai 
spus Jianu.
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ANUNȚĂ CERERE DE OFERTE DE PREȚ PENTRU 
URMĂTORUL OBIECTIV DE INVESTIȚII: 

înlocuire conducte și branșamente gaze 
naturale b-dul N. Bălcescu (între str. 

Armatei și bl. 19), str. Cioclovina și SRM 
Dacia, localitatea Deva.

Documentația pentru întocmirea ofertelor poate fi procurată 
de la SC DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.21 
- Birou Investiții, achitând suma de 100.000 lei, începând cu data 
de 03.05.1999.

Data depunerii ofertelor va fi 11.05.1999, ora 8, la sediul SC 
DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mureș, Piața Trandafirilor, nr.21.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 065/167601, 
int. 138, 132,175, 176.

V- ■ ■ ■ — -o

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, din str.
Depozitelor, nr.17 (situat în incinta SC 

ROMCAMION DEVA] 
mărfuri de calitate europeană din import la prețuri 

accesibile:
Z pal melaminat în 30 nuanțe;
Z folie cant asortată de 19 și 28 mm;
3 blaturi bucătărie cu suprafață termoizolată;
3 chiuvete inox marca BLANCO;
3 accesorii mobilă (balamale zincate cu arun

cător, șuruburi, balamale, îmbinare și confirmare, 
mânere diferite mărimi și nuanțe);

3 bordură PVC de 19 și 28 mm în nuanțe diferite;
3 ornamente diferite profile și culori;
3 glisiere diferite dimensiuni;
3 șină culisar;
3 rotile mobilă;
3 balamale uși sticlă mobilă.
Program de lucru: zilnic, ora 7,30, ora 17, inclusiv 

sâmbăta.
Informații suplimentare la telefon 054/233443.

1999 - an de referința pentru 
fabrica de anvelope 

Victoria Florești
în prezent fabrica de anvelope Victoria Florești 

produce 85 tipodimensiuni de anvelope pentru 
turisme, proiectate să ruleze cu viteze cuprinse 
între 180 și 240 km/h, ce pot echipa 90% din 
parcul auto existent în România. Cu toate greutățile 
pe care le presupune actuala situație economică, 
TOFAN GRUP a luat măsuri care să asigure 
sporirea investițiilor și creșterea productivității, 
singurele alternative de reușită în aceste condiții. 
Astfel, 1999, an în care Victoria Florești împlinește 
60 de ani, fabrica are în asimilare 95 de noi tipo
dimensiuni, ceea ce va permite, practic, acoperirea 
celor mai exigente cereri de pe piața internă, cea 
mai mare parte a noilor produse fiind dezvoltate la 
solicitarea expresă a partenerilor occidentali.

S.C.Devatrans SA Deva
prin executorul judecătoresc vinde la 

LICITAȚIE în data de joi, 06.05.1999, 
ora 12,00, un autoturism Seat Ronda 
Diesel, cu an de fabricație 1986.

Licitația are loc la sediul S.C. Devatrans 
SA Deva din str. Depozitelor, nr. 2. Preț de 
pornire 25 milioane lei.

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.

CZPAI. MELAM1NAȚX>
(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 TOȚI, SERVICII 
PENTRU FLEC ARF

AGENȚIA DE OCUPARE Șl FORMARE 
PROFESIONALĂ

Centrul de Formare Profesională 
Hunedoara Deva in colaborare cu 

ASOCIAȚIA “ALTER EGO” 
__________  Organizează un

"Curs de perfecționare în activitatea de MANAGER"
începând cu data de 15 mai a.c.

TEMATICA CURSULUI:
>Management 
/-Managementul resurselor umane 
^-Marketing
/-Gestiune financiară. Contabilitate informatizată 
>Legislația muncii 
>lnformatică economică.
Durata cursului este de 5 luni. înscrierile se fac 

la Agenția de Ocupare și Formare Profesională, 
camera 14, zilnic, între orele 9-15.

La terminarea cursului se vor emite diplome.
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pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană 

Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU 
STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea 
nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată cu HG nr. 361/98, 94,8228 % din acțiunile Societății 
Comerciale “COLOANA AUTO” - SA , cu sediul în Călan, str. Călan Băi, nr. 2, județ Hunedoara, 
cod fiscal R 10381000, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/2031/1998, având: 

Obiectul principal de activitate: transport de mărfuri în trafic intern și internațional 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 575.600 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 2.208.157.409 lei
Pierdere al ultimului an încheiat: 785 mii lei
Structura acționariatului la data de 15.03.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 21.832 94,8228
SIF - -
PPM 1.192 5,1772
Manager - -
TOTAL 23.024 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 545.800 mii lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 16.374.000 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului 
- sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - 
Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. 
Licitația va avea loc în data de 19.05.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 26.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis 
la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
■ ______•
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pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 

22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și 
completată cu HG nr. 361/ 98, 61,67 % din acțiunile Societății Comerciale “MOBIMET” - SA , cu 
sediul în Hațeg, str. Râul Mare, nr. 94, județ Hunedoara, cod fiscal R 9654130, număr de înregistrare 
la Oficiul Registrului Comerțului J 20/722/ 1997, având:

Obiectul principal de activitate: producție de mobilă și alte produse din lemn - comercializarea acestor 
produse în țară și la export.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.272.300 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 2.208.157.409 lei
Pierdere al ultimului an încheiat: 750.348 mii lei
Structura acționariatului la data de 28.07.1997 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 31.365 61,67
SIF 14.695 28,87
PPM 4.812 9,46
Manager - -
TOTAL 50.892 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 
este de 784.625 mii lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 500 000 lei și garanția de participare în valoare de 23.538.750 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului 
- sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - 
Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea'DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 20.05.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

27.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 

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

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis la 
EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

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

ANUNȚ PUBLICITAR
9

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

ANUNȚ PUBLICITAR
9

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 
cu HG nr. 361/98, 50,648 % (1.528.670 acțiuni) din acțiunile Societății Comerciale “FARMACEUTICA 
REMEDIA” - SA , cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 43, județ Hunedoara, cod fiscal R 2115198, 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/700/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: aprovizionarea, prepararea, conservarea, eliberarea, supravegherea și 
prognozarea în domeniul medicamentelor.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.018.200 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 25.438.017.000 lei
Profitul brut la 31.12.1998: 326.179.000 lei.
Structura acționariatului la data de 26.03.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 1.528.671 50,648
SIF - -
PPM 1.478.918 49,001
Manager 10.611 0,351
TOTAL 3.018.200 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 3.910 lei/acțiune, numărul de acțiuni puse în vânzare este de 
1.528.670, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 5.977.099.700 lei.

FPS își rezervă dreptul de a păstra 1 (una) acțiune nominativă de control.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 

Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.
Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei. taxa de participare în valoare de 

5.000.000 lei și garanția de participare în valoare de 179.312.991 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - 
sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala 
Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 25.05.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

1.06.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 

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

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis la 
EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

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

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 
cu HG nr. 361/ 98, 8,7 % din acțiunile Societății Comerciale “STAR TRANS” - SA , cu sediul în 
Petroșani, str. Mihai Eminescu, nr. 22, județ Hunedoara, cod fiscal R 2135217, număr de înmatriculare 
la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1422/ 1992, având: '

Obiectul principal de activitate: transport de mărfuri și persoane
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.650.800 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 4.811.810 mii lei 
Pierdere înregistrată în’ultimul an încheiat: 5.643.084 mii lei
Structura acționariatului la data de 2.12.1997 este:

Acționar Nr, acțiuni %
FPS 161.287 86,70
SIF - -
PPM 24.599 13,22
Alții 146 0,08
TOTAL 186.032 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos, 
la vânzare este de 4.032.175.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 120.965.250 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 21.05.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 28.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro. A
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/CT ANUNȚ PUBLICITARif= 'M pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 80,22 % din acțiunile

Societății Comerciale “AUTOTRANSCOM” - SA
cu sediul în Vulcan, str. Preparației, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 3554906, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1423/ 1992, având:

Obiectul principal de activitate: transport rutier mărfuri și persoane
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 2.220.875 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestru I): 3.805.672 mii lei 
Pierdere al ultimului an încheiat (1997): 1.614.737 mii lei
Structura acționariatului la data de 25.11.1998 este:

Acționar
FPS

Nr. acțiuni
71.269

%
80,22

SIF - -
PPM ■ 17.566 19,78
Alții - -
TOTAL 88.835 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.781.725.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 53.451.750 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE
Licitația va avea loc în data de 21.05.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 28.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

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

ROMAVICOM

ANUNȚ PUBLICITAR
cjî ~ ’- pentru vanzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 43,01 % din acțiunile

Societății Comerciale “HERMES” - SA Petroșani
cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie, nr. 79, județ Hunedoara, cod fiscal R 2135284, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/89/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 5.453.100 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul II): 1.479.085 mii lei 
Pierdere al ultimului an încheiat: 111.051 mii lei
Structura acționariatului la data de 31.12.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 93.821 43,01
SIF 103.774 47,57
PPM 20.495 9,40
Alții 34 0,02
TOTAL 218.124 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 27.287 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 2.560.094.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 76.802.820 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE
Licitația va avea loc în data de 20.05.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 27.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

participare și a garanției de participare se face în contul nr 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
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ANUNȚ PUBLICITAR1
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 99,9 % din acțiunile

Societății Comerciale “CEPROMIN” - SA•
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, județ Hunedoara, cod fiscal R 2667702, număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1853/ 1992, având:

Obiectul principal de activitate: lucrări de cercetare - proiectare, în domeniul dezvoltării și 
prelucrării substanțelor minerale utile

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.486.675 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 5.948.324 lei
Profit al ultimului an încheiat: 289 516 mii lei
Structura acționariatului la data de 15.04.1998 este:

Acționar Nr acțiuni %
FPS 179'. 287 99,9
SIF - -
PPM - -
Manager 180 0,1
TOTAL 179.467 100,00

FPS își rezervă dreptul de a-și păstra acțiunea nominativă de contro1
Prețul de ofertă de vânzare este de 34.700 lei/acțiune, numărul de acțiuni puse în vânzare este 

de 179.286, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 6.221.224.200 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 

Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 5.000.000 lei și garanția de participare în valoare de 186 636.726 lei. vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 19.05.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 26.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis 
la EXIMBĂNK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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094171577.(2625)
• Vând piese auto și di

ferite motoare Diesel. Tel.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, cu grădină 
4500 mp, instalație gaz, apă 
curentă, baie.Vețel.Tel. 094 
152608.(2694) ’

• Vând magazie 144 mp, 
în Leșnic, corn. Vețel. Tel. 
621275, după ora 16’. (2555)

• Vând urgent casă în 
Simeria. Tel. 262357. (2565)

• Vând apartament 3 ca
mere, Deva,bl.35 Dacia, 
scara B, ap.33,parter, posi
bilități privatizare. Tel. 
627837. (2554)

• Vând casă, anexe, gră
dină, pământ. Leșnic, nr. 
168. (2574)

• Vând casă în Deva. Tel. 
092 632611. (2581)

• Vând sau schimb apar
tament 3 camere, cu două, 
Micro 15. Tel. 627611. 
(8889)

• Vând casă, curte, gră
dină, trifazic, apă, posibilități 
gaz. Tel. 219088. (2008)

• Vând casă Sîntuhalm. 
Tel. 211732,626146. (2006)

• Vând vilă și motel în DN 
66, preț convenabil. Tel. 
094/646802(2783)

• Vând garsonieră bd. 
Dacia, G, etaj 3, telefon, 
balcon închis, cablu TV, 
gresie bucătărie. Pentru 
relații la tel. 722998 (2785)

• Vând casă, curte și 
grădină, Sibișelu Nou, nr. 
260.(2643)

• Vând tractor cu cosi
toare 24 CP. Tel. 626043. 
(2003)

• Vând vagon rutier, 2 osii, 
tractabil, multifuncțional 
(bar, transport persoane, 
dormitor, construcții, apicol). 
Tel. 092 522558. (2569)

• Vând furgonetă VW AS 
23 (Boxer), neînmatriculată, 
motor defect, 700 DM, ne
gociabil. Tel. 092 528059. 
(4)

• Societate comercială 
vinde tractoare și combine 
agricole, import Ungaria. 
Tel. 092/652493, 092/ 
479169(6894)

• Vând tractoare U650, 
combină C12 și C14 și 
utilaje agricole. Tel. 092/ 
777302(2064)

• Vând urgent Raba bas
culă, 8,5 tone, RK, luna 
martie. Informații Pui, tel. 
161 și 092/526563 (9592)

057466192,466552.(3612)
• Vând cruce marmură 

albă 3.000.000, cruce mo
zaic 500.000. Tel. și fax 
262907.(3621)

• Cumpăr celulare 
GSM, defecte, decodez și 
repar. Tel. 094 859958, 
092 743712. (3649)

• Vând en gros haine se
cond hand la prețul de 6000 
lei/kg. Tel. 092 408599 sau 
623297. (2005)

• Cumpăr cărămidă de 
sticlă, Nevada, româ
nească, tel. 241238,092/ 
538874(2636)

• Vând congelator Arctic, 
preț convenabil, Orăștie, tel. 
247’606 (2642)

• Vând stâlpi salcâm, 1,80 
m lungime. Informații la tel. 
241974 (2642)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(0137)

• Vând familie albine, 13 
bucăți. Informații Hațeg, sat 
Subcetate, nr. 136. (9591)

• Vând SRL, 1994, capi
tal nemajorat, convenabil. 
Tel. 094/367440 (9593)

PIERDERI

• Pierdut Certificat de 
acționar la S.C. CASIAL 
S.Â. Deva, cu nr. 3628449, 

pe numele Molodeț N. 
Nicolae, cod numeric per
sonal 1141031013522. îl 
declar nul.

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comer
cial sau alte utilități (biro
uri).Vând 6000 mp teren 
intravilan la DN 7. Tel. 
216853, 226150, 094 
515443.(2571)

• SOCIETATEA CO- 
MERCIALĂ “UNIVERS” 
SA DEVA închiriază, înce- 
pând cu data de 1 mai 
1999, spații comerciale. 
Relații la sediul societății, 
str.M.Kogălniceanu, bl.14, 
sau la tel. 216015, 
213427.(2575)

_^cMCMSANITFARM I 

VET SRL

Vinde din stoc
CONCENTRATE FURAJERE

VIPROMIN 2000 SALONTA

Căutăm crstribuiton pentru 
județul Hunedoara
Tel: 054/234552
Depozit: Deva, str. Horia, nr.57

092-701020
RANDAMENT PRODUCTIV BUN

se livrează și pe bază de cupoane 
agricole

LA PREȚURI AVANTAJOASE.

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, plata anticipat. 
Tel. 216590, după ora 18.

• Ofer pentru închiriat gar
sonieră, zona pompieri. Plata 
anticipat, 215983 (2064)

• Firmă caută spațiu pen
tru birou la parter. Tel. 092 
627440. (2559)

OFERTE DE
SERVICII

• Transport marfă inter
național cu Mercedes 8/4, 
reduceri contracte. Tel. 094 
522754. (3646)

• SC Elvila Impex SRL 
Deva angajează: operator 
calculator, vechime minimum 
3 ani, salarizare foarte bună, 
muncitorîntreținere (calificare 
instalații electrice). Tel. 
230491,092 301942.(2012)

DIVERSE

• Deschis asociație fami
lială “Gențiana’’în Hune
doara, str. Aleea Câmpului, 
2, cu sediul în bd.Dacia, 24/ 
50, Hunedoara. (2786)

COMEMORĂRI

• Cu aceeași nemărgi
nită durere anunțăm îm
plinirea a 5 ani de la tre
cerea în eternitate a celei 
care a fost o bună soție și 
mamă

CORNELIA VASIU
Amintirea ta va fi veș

nic vie printre noi. Soțul și 
copiii. (2570)

DECESE

• Colectivul Inspecto
ratului de Stat Teritorial 
pentru Protecția Muncii 
Deva este alături de ing. 
Nicolae Abrudean la grea
ua pierdere pricinuită de 
decesul tatălui său. (2580)

• Fiica Rodica, fiul Radu, 
ginerele Doru, nepoții Radu 
și Irina anunță cu profundă 
durere în suflet decesul celui 
care a fost

TAMAȘ LIVIU
în vârstă de 58 de ani. înmor
mântarea va avea loc mier
curi, 05.05.1999, ora 13, în 
localitatea Podele. (6196)

• Familia gen. (r) Iulian Medrea își exprimă gratitudinea 
față de cei care i-au fost alături prin prezență, telegrame 
și flori, conducând pe drumul fără întoarcere pe iubita și 
neprețuita lor mamă, soacră, bunică și străbunică

IRINA BĂBUTIUt

Bunul Dumnezeu să-i dea odihna binemeritată! 
(2584)

V “PATRIA” DEVA: Frumoasa venețiană (4-6);
V “FLACĂRA” HUNEDOARA: Shakespeare in Iove 

(4-5); înfruntarea (6 mai);
V “PARÂNG” PETROȘANI: lancu Jianu haiducul (4-6); 
•J “CULTURAL" LUPENI: Masca lui Zorro (4-6);

“DACIA” HAȚEG: Godzila (4-6);
•tf “ZARAND” BRAD: Dosarele X (4-6);
V “PATRIA" ORĂȘTIE: Cop Land (4-6).

M0MiEMlLlA"CtVÂMlLUBEir|
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 

de dumneavoastră, IAR ABONAMENTULeste calea 
cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IUNIE1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, PLUS 
TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, 
PRIN ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 11.000 
DE LEI PE LUNĂ!

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

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

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, 
la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este de 
126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus taxele poștale. 
Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare a ziarului 
nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

CONSILIUL LOCAL AL COAUINLI 
IIOUKA 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ
în vederea vânzării blocului situat în 

Dobra, str. 1 Decembrie, nr. 9, având desti
nația inițială: "Bloc locuințe". Participanții 
vor depune cererea de înscriere până la 
data de 21.05.1999^ ora 15,00.

Licitația se va desfășura la sediul 
primăriei în data de 24 mai 1999, ora 10,00.

în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare zi de luni până la adju
decare. '

Plata taxei de participare în valoare de 
500.000 lei și a garanției de participare în 
valoare de 20 milioane lei se face în contul 
nr. 212202174374113 - Banca Trezoreria Ilia 
sau la casieria primăriei.

BANCA ROMÂNĂ PENT RU DEZVOLTARE
Dacă vreți să obțineți un venit sigur

vă stăm la dispoziție cu dobânzi avantajoase la depozite:
zile: 7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095

■ Cu plata ——----------------------------------------------------------------------------------------------
lobânzil lunar - 60 (ii 62 63 (PI 65 • ■
■ Cu plata
lobânzil la expirare 45 46 47 66 62 63 (UI 65 66 75 00

Dacă doriți să cumpărați sau să construiți.
Creditele noastre pot rezolva rapid dorința dumneavoastră:

- pentru nevoi personale;
- pentru bunuri de folosință îndelungată;
- pentru autoturisme de la societățile comerciale sau de la persoane fizice;

pentru cumpărare, construcție, modernizare, extindere, terminare de locuințe, case de vacanță 
și cumpărare terenuri intravilane;

I - pentru nevoi gospodărești.
I Căutați-ne și nu veți regreta!

neseseep
Marti, 4 mai a.c. 

BERBEC
Sunteți influențați benefic de 

Marte. Nu-i băgați în seamă pe 
cei doi-trei colegi care nu vă 
susțin și sprijiniți-vă pe ceilalți. 
Nu împrumutați bani.

TAUR
Sfaturile zilei de azi sunt: 

să fiți prieten cu adevărul 
moral, cu frumosul, 
respectuos ou frumusețea și 
ponderat în privința libertății.

GEMENI
Dacă vreți să aveți aliați. 

printre colegi, în zilele 
următoare ar trebui să jucați 
cu cărțile pe față. Colaborați 
bine cu cei din Balanță sau 
Taur.

RAC
Azi norocul vă surâde. Dar 

nu vă repeziți, căci el va 
continua. Vă puteți valorifica 
talentul în noi domenii, 
materializându-vă și cele mai 
originale idei.

LEU
Dacă aveți curaj pentru 

unele schimbări și pentru a 
prelua inițiativa veți fi surprins 
de rezultate. Evitați rolul de 
arbitru între colegi.

FECIOARĂ
Protecția astrelor vă ajută 

să luați inițiative. Ascultându- 
vă și mintea nu doar inima vă 
așteaptă succese în muncă 
și în viața personală.

BALANȚĂ
Ar fi timpul să vă gândiți 

puțin și la dv. Chiar păstrând 
moda clasică, v-ați putea 
înnoi garderoba cu câteva 
idei și să păreți alta.

SCORPION
Ziua are și bune și rele. 

Sunteți plin de fantezie și 
asta vă asigură succesul în 
afaceri. Dar vi se amplifică 
starea depresivă, cădeți în 
misticism.

SĂGETĂTOR
Succese deosebite în 

munca nu apar și nici nu 
aveți nevoie. Concentrați-vă 
atenția pe colaborarea cu 
ceilalți, renunțați la invidie și 
gelozie.

CAPRICORN
Un mesaj de la persoana 

iubită vă bucură. Modestia și 
calmul la locul de muncă vă 
asigură liniștea. Ignorați 
intenția unui “prieten" de a vă 
întuneca iubirea.

VĂRSĂTOR
Sunteți în formă bună și e 

momentul să vă rezolvați cele 
mai importante probleme. 
Ziua e favorabilă afacerilor, 
problemelor materiale.

PEȘTI
Nerăbdarea, iritarea și lipsa 

chefului de muncă vă duc la 
greșeli. Deci sunt posibile 
evenimente imprevizibile 
neplăcute, certuri cu colegii. •

netcseep<______________ j
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V

Moment crucial
pentru socialiști
Aflat în vizită în mai multe județe ale țării dl Teodor Mohora, 

președintele Partidului Socialist, s-a întâlnit la Deva cu conducerea 
județeană a PSM.

Scopul declarat al acestei întâlniri l-a reprezentat momentul 
crucial pentru mișcarea socialiștilor din România care se dezbate 
astăzi la București cu începere de la ora 11 și are drept scop 
unificarea celor două partide.

în cadrul discuțiilor de la Deva, de sâmbătă, s-a apreciat de 
către reprezentanții celor două partide că există toate condițiile 
pentru unirea PS-PSM, întrucât în urma întâlnirilor anterioare s-a 
convenit în cea mai mare parte asupra viitorului statut și program al 
viitorului partid.

Noul partid care se va înființa prin unirea PS-PSM va purta 
denumirea de Partidul Socialist Unit (P.S.U.) sau Partidul Socialist 
Român (P.S.R.), denumirea finală fiind stabilită la Congresul comun 
de fuziune care va avea loc în următoarele luni la București.

Fuziunea celor două partide s-a mai apreciat sâmbătă „reprezintă 
nu numai un moment deosebit de important pentru mișcarea 
socialiștilor din România, dar și pentru salvarea țării care este 
guvernată de diletanți, de persoane iresponsabile, care nu fac 
altceva decât să-și promoveze propriile interese pe când marea 
majoritate a oamenilor se afundă în sărăcie și mizerie.”

Corne! POENAR
— - _ ■

INFORMAȚII DIN DOBRA
9

Pentru pisici 
și câini

Un întreprinzător italian a 
investit bani - dolari americani 
sau lire italiene - nu contează - 
într-o fabrică de bentonită 
amenajată în fosta bază de 
recepție. Toată producția 
fabricii se duce în afara țării și 
se spune că praful alb și foarte 
fin se folosește în occident la 
prepararea hranei pentru pisici 
și câini. Unde se folosește nu 
are importanță, bine că ies 

jiiște bani.____________________

Oameni puși pe drumuri

Acte are, dar 
pământ nu

Pentru a doua oară dl Aurel Matei din Deva s-a prezentat la 
redacție pentru a ne cere sprijinul în vederea clarificării situației 
privind dreptul său de proprietate, de această dată fiind vorba 
despre o parcelă situată în zona satului Archia. Potrivit adeverinței 
nr.3 din 15 octombrie 1991, eliberată de comisia locală pentru 
aplicarea Legii 18/1991, i se recunoaște dreptul de proprietate 
asupra unei suprafețe de 0,61 ha pășune. Pentru terenul 
respectiv are și extras de carte funciară - nr. 71/1998, cu numărul 
topo al parcelei 196.

Ca moștenitor cu drepturi depline asupra acestui teren, dl 
Matei a făcut tot felul de demersuri, a bătut drumuri și a pierdut timp 
să-și caute dreptul. Până acum totul a fost zadarnic. O încurcătură 
s-a produs totuși în sensul că în CF la parcela 'respectivă apare că 
terenul acesta este ocupat de pădure, deși inițial acolo a fost 
pășune, care, probabil, cu timpul s-a împădurit.

Ca să “repare" ceva comisia locală i-a indicat proprietarului să- 
și cumpere și el animale și să le aducă să pășuneze acolo. Este o 
soluție de provizorat și de compromis, din moment ce proprietarul 
dorește să se vadă pus în posesie cu terenul, pentru ca apoi să 
poată lua o decizie privind destinația ce o va da proprietății sale.

Nemulțumirea dlui Matei este legitimă și el consideră că nu 
este cazul să mai fie purtat pe drumuri în căutarea dreptului de 
proprietate. Undeva crede că este vorba despre rea voință din 
partea celor puși să facă dreptate. Speranța sa este că lucrurile nu 
vor mai fi tărăgănate. (N.T.)

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Emisiune pentru
persoane cu handicap 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 50) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 448) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport, ediție specială 
21.00 Laleaua neagră (f.a. 
Franța/ltalia/Spania 1964) 
22.50 Jurnalul de noapte

TVR 2
9.00 Ultimul tren (r) 

^10.00 Patrimoniu (r) 10.30

PrivatizatiiI
în comună numărul 

societăților private a depășit 
cifra de 50. Cele mai multe 
dintre acestea au ca obiect 
de activitate comerțul, doar 
câteva se ocupă de- 
producție. Printre acestea 
se numără o fabrică de 
bentonită, una de prelucrare 
a lemnului și una ce produce 
țiglă, dale, coame ș.a. Celor 
cu profil comercial le merge 
tot mai rău. (Tr. B.)

Scena politică (r) 11.00 
Primul val (s/r) 11.45 
Ecranul (r) 12.15
Documente culturale (r) 
13.15 Rebelul (s, ep. 41) 
14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s, ep. 26)
16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 846) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii 
19.10 Pelerinaje 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 
18) 21.20 Sensul tranziției 
22.20 Teatrul Național TV 
prezintă: „Doi pe o bancă”
23.35 Pelerinaje

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 
12.00 Glasul inimii (s,

✓------------------------------------
(Urmare din pag. 1)

refugierea din Kosovo a luat 
proporții nebănuite. 
Trecând la forme mai 
“rafinate” de luptă, aflăm că 
duminică seara forțele 
NATO au provocat scurt
circuite la sistemul 
energetic al Iugoslaviei 
pentru a întrerupe 
alimentarea cu energie 
electrică și a crea astfel 
nemulțumirea populației.

în ultima vreme se 
vorbește tot mai insistent și 
despre utilizarea unor 
bombe ceva mai sofisticate, 
capabile să străpungă 
tuneluri și buncăre, ba chiar 
și despre posibilitatea de a 
lansa bombe de tipul celor 
folosite în Irak, care au dat 
așa-numitul sindrom al 
Golfului, unde pentru 
durificarea proiectilelor se 

^recurge la uraniul slab

(Urmare din pag. 1)

Acest lucru este valabil și pentru 
județul Hunedoara, unde s-a 
promovat, în limitele posibile, doctrina 
umanistă.

Din cele spuse de dl Faur, am 
mai reținut că "suntem departe de a 
fi mulțumiți” față de așteptările celor 
care au votat candidații partidului. 
Mulți din cei aleși au contribuit puțin 
la materializarea atribuțiilor și 
obiectivelor. S-a exprimat dorința ca, 
în județul Hunedoara, să existe un 
partid umanist puternic, ancorat în 
realitățile acestuia. Pentru a se 
realiza însă acest lucru, este 
necesară o bază materială 
adecvată. Deocamdată nu există 
așa ceva decât la nivel central.

Celor prezenți le-au fost trans
mise mesaje din partea următoarelor 
partide: (ordinea este cea de la 
pupitru) - PNR, PRM, PDSR, PSM, 
Partidul Pensionarilor, PD, PS, PUNR.

“Salonul editurilor 
hunedorene” 

și ‘Târg de carte” 
în zilele de 5-6 mai a.c., la 

Galeriile de artă “Forma” din 
Deva se deschide “Salonul 
editurilor hunedorene", ediția 
a IV-a, și “Târgul de carte”, 
organizate de Inspectoratul 
Județean Hunedoara pentru 
Cultură, Biblioteca județeană 
“Ovid Densusianu” și SC 
Rețeaua librăriilor “Bibliofor” 
SA Deva. Participă edituri din 
județ și din țară. Deschiderea 
manifestărilor va avea loc în 
data de 5 mai a.c., ora 10, în 
cele două zile existând 
posibilitatea de vizitare între 
orele 10-17,30. Editurile din 
județ și din țară vor lansa, cu 
acest prilej, numeroase titluri 
de cărți. (M.B.)

ultimul ep.) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda 
(s, ep.32) 14.00 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 35) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 6) 17.00 
Știri 17.25 Camila (s, ep. 
53, 54) 19.00 Observator 
20.00 Pistolarul (f.a. SUA 
1997) 21.45 Fără obligații 
(s, ep. 4) 22.15 Observator
22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00-
12.30 Filme și seriale 
(reluări) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică 
(s) 14.30 Mirror, Mirror (s) 
15.00 Land of the Lost (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s) 17.30

"Erorile " continuă să 
facă numeroase victime

radioactiv. Folosirea lor ar 
putea, evident, să 
transforme Kosovo într-o 
zonă cu urmări radioactive, 
ce ar face-o nelocuibilă atât 
pentru albanezi cât și pentru 
sârbi.

Dorind să mai facă un 
pas spre reconciliere, 
Miloșevici a dispus 
eliberarea celor trei militari 
americani capturați în 
timpul ostilităților. Casa Albă 
nu ia însă în considerare 
acest gest, spunând că nu a 
intervenit nici o schimbare 
de strategie.

în speranța unei 
recompense, care ar putea 
să fie cât mai consistentă 
pentru sărăcia ce ne 
bântuie, guvernanții noștri 
au decis să se alinieze

Umaniștii și-au ales liderii
Un reprezentant al Asociației 

Oamenilor de Afaceri din Județul 
Hunedoara a exprimat speranța 
într-o bună colaborare între firme. 
(Știe el de ce).

în general, trimișii partidelor au 
fost “domni”. Vrem să spunem că 
s-au căutat puncte comune. S-au 
găsit în multe domenii. Politice, 
economice, sociale. Orice întrunire 
de acest fel are și respectul 
adversarului.

Am ajuns și la discuții. Au vorbit 
cu precădere președinții consiliilor 
municipale.

Gheorghe Buzea, președintele 
Consiliului Municipal Hunedoara, 
spunea că necazurile de acolo 
(șomajul, tineri fără orientare în 
viață, sărăcie etc.) trebuie să fie 
mult mai mult în atentia consiliului 
PUR 
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stat, președintele Agenției 
Naționale pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Programelor de 
Reconstrucție a Zonelor Miniere.

Lucrările simpozionului au 
fost moderate de către dl Nicolae 
Ciocan, însă tirul întrebărilor, 
observațiilor și acuzelor s-au 
îndreptat cu predilecție spre 
președintele ANDIPRZM, în 
calitate de oarecare “țap 
ispășitor’’ pentru situația extrem 
de critică a zonelor miniere, cât 
și în cea de reprezentant al 
Guvernului, în absența inexplicită 
a reprezentanților unor ministere 
importante - al Finanțelor, al Muncii 
și Protecției Sociale, al Industriei 
și Comerțului -, fie și la nivel

Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Aventura (s, 
ep. 12) 21.30 NYPD Blue (s, 
ep. 60) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Susan (s, ep. 12)
23.30 Profesiunea mea, 
cultura

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Maria (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) 22.45 
Răzbunarea lui Sandokan 
(f. Italia 1964)

embargoului petrolier 
instituit asupra
Iugoslaviei. Bine ar fi ca 
stocul respectiv de 
combustibil să ia calea 
agriculturii, unde supra
fețele nearate și 
necultivate încă până la 
această dată se ridică la 
milioane de ha, foametea 
ce ne amenință din 
această cauză fiind mai 
dură decât un război. 
Dacă luăm în seamă 
distrugerile din economia 
românească de după 
1990, constatăm că 
acestea sunt mult mai 
mari decât pagubele ce 
le-ar fi putut cauza un 
război adevărat. Poate 
numai un plan Marshall 
ne mai salvează!

Dl Nicolae Rad, președintele 
Consiliului Municipal Deva, a spus 
lâ un moment dat că “toate 
demersurile au fost făcute în slujba 
omului. Doar teoretic. în fapte, 
umanismul nu se regăsește. De 
ce? Pentru că doctrina partidului 
nu este cunoscută. Nu este 
aplicată".

Către sfârșit, dl Bahrin a 
recunoscut că între organizațiile 
locale și cele centrale a existat "o 
ștrangulare". A fost o întâlnire care 
s-a finalizat cu obiective mai mult 
declarative. Ce va face PUR, vom 
vedea.

Ca președinte al Consiliului 
Județean al Partidului Umanist din 
România a fost ales dl Petru 
Mărginean.

Au mai fost aleși ' 4 
vicepreședinți și un secretar.

Mineritul
județean, care ar fi avut multe 
de spus și de răspuns nume
roșilor participant! la dezbateri 
pe o temă atât de actuală și de 
sensibilă, a zonelor miniere 
defavorizate sau... favorizate.

Discuțiile, îndeosebi în prima 
zi, pentru că în următoarele două 
au avut loc mai mult întâlniri 
tehnice, de lucru, pe grupuri de 
preocupări și interese, au fost 
lungi, pe alocuri controversate 
și chiar tensionate. Fiecare 
vorbitor a veniteu dreptatea sa, 
cu punctele sale de vedere, mai 
mult sau mai puțin întemeiate, 
acuzând puterea pentru starea 
dezastruoasă a țării, a mineritului 
în special, a pus întrebări și a

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Magazin matinal 13.00 
Talkshow social 14.00 
Emisiune pentru femei 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 18.50 Real TV
19.30 Viper (s, ep. 9) 20.20 
Duet de unul singur (dramă 
SUA ’86) 21.50 Dezbatere 
pe teme economice 22.15 
Real TV

hbg>
10.00 Spaima (f.a. 

SUA 1989) 11.30 Echipa 
specială (f.a. SUA 1998) 
13.15 Ace Ventura: Un 
nebun în Africa (co. SUA 
1995) 15.00 Bomba (co. 
SUA 1995) 16.30 Cei trei 
mușchetari (f.a. SUA 
1993) 18.1 5 Cine știe

Poliția - în 
slujba 

cetățeanului 
♦

(Urmare din pag. 1)

furturi. Unele dintre cazurile 
instrumentate de poliție 
demonstrează faptul că în mai 
multe situații săvârșirea 
infracțiunilor a fost facilitată și 
de faptul că unitățile respec
tive nu și-au asigurat pază prin 
alte sisteme și mijloace de 
alarmare.

lată deci, la o trecere 
succintă în revistă, un sumum 
preliminar de argumente care 
să ofere atributul veridicității 
unei realități definitorii pentru 
activitatea întregului efectiv al 
Poliției Municipiului Deva. 
Purtând în dreptul inimii datoria 
de onoare de a veghea 
neobosit pentru apărarea vieții, 
avutului și drepturilor 
fundamentale ale semenilor, 
poliția din orașul a cărei efigie 
este bătrâna Cetate a Devei se 
preocupă cu profesionalism și 
abnegație pentru prinderea 
elementelor infractoare, 
menținerea unui climat de 
siguranță și ordine publică.

Amintindu-ne că uneori noi 
oamenii fiind supuși greșelii se 
întâmplă ca să țesem în 
arabescul de litere și tipare 
gazetărești afirmații răsărite 
sub zodia unei zări incerte, vă 
propunem să meditați o clipă 
doar la ceea ce spunea, prin 
deceniul patru al secolului 
nostru, publicistul, eseistul și 
criticul literar Paul Zarifopol - 
redactor șef al “Revistei 
Fundațiilor Regale”:

“Argumentarea este și un 
capitol al politeții...”

“la zi”...
formulat soluții, și-a manifestat 
speranța în zile mai bune, în 
schimbări benefice pentru 
munca și viața sa. O serie de 
accente critice au formulat, 
prin cuvântul exprimat, repetat, 
aducând în același timp lămuriri 
clare și necesare, dnii Nicolae 
Stanca, Gheorghe Barbu, 
Bogdan Hossu și Gheorghe 
Grun, directorul general al 
Camerei de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara.

Mai concret despre ceea 
ce s-a discutat la amintitul 
simpozion vom reflecta în 
pagina “Reformă Restruc
turare” a ziarului nostru de 
mâine

câștigă (dramă SUA 
1994) 20.30 Jucătorii 
de baseball (co. SUA 
1993) 22.1 5 Forrest 
Gump (co. SUA 1994) 
0.30 Trauma (dramă 
SUA 1997)

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 asumă 
modificările ulterioare Inter
venite în programele 
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