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S-a încheiat vizita în 
România a Sancti
tății Sale Papa loan Paul al 

ll-lea. O vizită desfășurată 
sub semnul unității de 
credință care trebuie să-i 
anime pe credincioșii din 
România și din lumea 
întreagă la acest sfârșit 
de secol și început de nou 
mileniu. Un semn pilduitor 
în acest sens l-au oferit 
capii celor două biserici- 
ortodoxe și catolice - Prea 
Fericitul Părinte Teoctist 
și Sanctitatea Sa, care au 
deschis calea dialogului 
ecumenic, un act epocal, 
o victorie asupra vanității 
de sine, a realității asupra 
“presupunerii” și imagi
narului.

Acum, mai mult ca 
oricând, oamenii trebuie 
să se înțeleagă între ei, să 
își dea seama că credința 
este una și adevărată, la 
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fel cum Hristos este unul 
fiul lui Dumnezeu. O 
dovadă atât de elocventă o 
constituie vizita timp de 
trei zile a Papei de la 
Roma în România 
majoritar ortodoxă, modul 
în care s-au înțeles sutele 
de mii de oameni de 
diverse confesiuni și rituri 
ce au participat la slujbele 
ortodoxă și greco- 
catolică, la missa catolică 
oficiată în Capitală. Au 
fost prezenți oameni de 
diverse vârste, dar mai 
ales tineri. Ne bucurăm să 
știm că tinerii cred în 
Dumnezeu și că nu se vor 
pierde în necredință, că 
sufletul lor va câștiga 
treptat în bunătate și 
înțelegere față de 
aproapele lor, că în 
credință vor avea un 
reazem moral în ciuda 
dificultăților materiale pe 

care le cunoaște țara.
Un lucru a im

presionat cu totul și cu 
torul aparte: Papa loan 
Paul al ll-lea a vorbit 
românește în timpul 
celor trei servicii divine, 
pe aeroport la venirea și 
plecarea din România, 
în alte prilejuri. Credem 
că acest lucru a 
însemnat foarte mult, 
iar Sanctitatea Sa a fost 
o pildă pentru mulți 
dintre conaționalii noștri 
care nu știu să 
vorbească românește 
deși trăiesc în România. 
Sau nu doresc să 
vorbească românește 
în instituții ale statului 
deși limba oficială este 
româna!

Minei BODE A
(Continuare în pag. 8)
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la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 76% 
Xla 60 de zile - 73% 
X la 90 de zile - 70%
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• - Care este 
femeia ideală?

- Aceea care, deși 
ne e fidelă, se poartă 
așa de frumos cu noi, 
de parcă ne-ar 
înșela...

Tocmai când se părea 
că eforturile spre 
găsirea unor soluții de ieșire 

din starea de conflict din 
Iugoslavia încep să dea ceva 
roade, forțele NATO, care nu 
au frică nici de Dumnezeu, 
se lansează în noi atacuri de 
proporții, punându-și astfel 
cu consecvență în practică 
planurile lor barbare. 
Motivând că “eroarea" de a 
bombarda ambasada 
chineză din Belgrad, care s- 
a soldat cu câțiva morți și 
constituie o lovitură de grație 

Distrugerile războiului din Iugoslavia

întoarcerea la 
barbarie

dată diplomației interna
ționale, s-ar fi datorat unor 
date false primite de la CIA, 
deoarece n-a actualizat de 
vreo patru ani harta cu 
obiectivele luate în vizor, nu 
poate în nici un fel să scuze 
atrocitățile ce le săvârșesc 
aceste forțe ostile păcii. 
Bănuiala că la ținta atinsă 
sau în jur s-ar afla luptători 
ai lui Arcan s-a dovedit a fi o 
eroare gravă. Nu este exclus 
însă ca, în numele războiului 
care face și așa-zisele 
pagube colaterale, să se 
ascundă și alte gânduri 
necurate, de pedepsire a 
Chinei pentru faptul că de 
curând s-a anunțat că 
această țară va colabora cu 
Cuba în domeniul militar.

Cum era de așteptat, 
atacul asupra ambasadei 
chineze n-a rămas fără ecou 
și fără urmări, stârnind un val 
de vii proteste nu numai în 
China, ci și în alte țări. Există 

temeinice motive ca cei ce- 
și încoardă prea tare 
mușchiul lor planetar să 
dea socoteală cândva de 
victimele omenești și de 
dezastrele săvârșite, 
chipurile, pentru a opri o 
catastrofă umanitară, pe 
care au amplificat-o cu 
bună știință, iar acum, 
rușinați și umiliți că un 
popor suveran și indepen
dent nu capitulează, nu mai 
găsesc calea să iasă din 
acest război devastator.

Conducătorii NATO și

fabricanții de bombe și de 
rachete se bucură din plin 
că și-au testat peste 15000 
de asemenea arme și n-au 
epuizat încă stocul, că 
utilizarea grafitului pentru 
paralizarea sistemelor 
energetice și-a făcut efectul 
dorit. Din moment ce 
gândurile de pace i-au 
părăsit pe acești măcelari 
de la sfârșitul mileniului doi, 
ne putem aștepta și la alte 
experimente în plan militar, 
care denotă întoarcerea la 
barbarie, actele lor 
reprezentând o pagină 
neagră pentru istorie, un 
atentat incalificabil, 
grosolan la adresa culturii 
și civilizației. Isteria 
războinică și ura fără 
margini a’le NATO, 
exprimate prin intermediul

Nicolae TfRCOB
(Continuare in pag. 8)

La Mina Boița-Hațeg 
vin americanii

Mina Boița-Hațeg a fost prima unitate din 
cadrul Companiei Naționale “Minvest” Deva 
care și-a tras obloanele, trimițându-și acasă 
toți angajații. Dacă e bine sau nu se poate 
discuta. Despre responsabilii acestui act se 
știe și se vorbește cu amărăciune Dar faptul 
este consumat. Oamenii din zonă se întreabă 
acum nu atât ce se va întâmpla cu ei, deși este 
foarte important și acest lucru, cât mai ales ce 
se va alege din această mină, unde există încă 
importante rezerve de resurse minerale utile, 
ce vor ajunge uzina de preparare, clădirile, 
celelalte construcții de aici, în care s-au 
investit bani, muncă, sudoare, speranță.

O idee salvatoare s-a născut totuși. 
Subinginerul loan Clep, om al locurilor, rămas 
singurul șef și subaltern la Boița-Hațeg, s-a 
gândit și a propus factorilor de decizie de la 
"Minvest" și administrația județeană să adopte 
măsuri corespunzătoare pentru organizarea 
aici a unor obiective sociale - respectiv școli, 
tabere pentru copii, orfelinat - și a câtorva 
unități de producție în domeniul industriei 
ușoare, confecțiilor metalice, prelucrării 

Jemnului, producerii hârtiei, uleiului mineral

etc. Mai ales că există - lucrul cel mai 
important - oferte în aceste privințe.

Am discutat pe larg despre toate acestea cu 
dnii loan Clep, Timotei Vălean - președintele 
Fundației caritabile “Betania” din Hațeg și 
pastorul baptist Petre Dugulescu, deputat 
PNȚCD de Timiș, cu rădăcini adânci în Țara 
Hațegului.

- Ar fi o tragedie ca toate valorile create în 
timp și cu trudă la Boița-Hațeg să fie părăsite, 
să piară sub apăsarea vremii și a vremurilor, a 
ținut să sublinieze dl loan Clep. Proiectul de 
lichidare a minei prevede dezmembrarea 
instalațiilor, demolarea clădirilor. Ar fi trist și 
absolut contraproductiv. Noi avem alte soluții, 
iar cu sprijinul dezinteresat al dlui deputat 
Petre Dugulescu vom da noi valențe acestor 
locuri. Domnia sa are relații în afară, a primit 
asigurări de la prieteni din SUA că vor veni să 
investească în zonă, în ideea transformării 
acesteia într-un centru social-economic 
prosper.

Dumitru GHEONEA
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Continuă “skanderberg -ul acționarilor 
pe spinarea costelivă a firmei

Nota dominantă a tranziției 
românești poartă un singur 
nume: HARABABURA. O 
bănuim strecurată în tot și în 
toate, camuflând conspirativ 
acțiunea clară și lucidă ce stă la 
baza acumulărilor sălbatice de 
capital, marcă a perioadei 
actuale. Există, printre altele, o 
babilonie contabilo-financiară, 
una administrativă și încă una 
legislativă care, “amiabil" și 
discret, sunt exploatate de părți 
ce au scopuri convergente. 
Sluta goliciune a HARABABURII 
românești de tranziție iese 
flagrant la iveală doar în 
momentul apariției unui 
“scurtcircuit" pe filiera 
intereselor. Mâlul slinos rezultat 
ca urmare a cultivării prea 
îndelungate a iresponsabilității,

incompetenței sau a rea-voinței 
erițpe atunci violent la rampă, 
părțile aflate în conflict 
savurând ranchiunos punctarea

SC “Ardealul" S.A. 
Deva

publică a "bubelor" hidoase ale 
adversarului.

Și unde ar putea fi interes 
mai mare decât la privatizarea 
unor firme ale căror patrimonii 
înseamnă spații comerciale cu 
vad. Trăim o perioadă de "grație", 
unică, când cu bani puțini, în 
acceptul general al lumii 
afacerilor, se pot adjudeca 
valori care pe piață sunt plătite 
de zeci de ori mai mult. "Inițiații" 
simt importanța și unicitatea

momentului și, consumându-și 
până la sleire zestrea de 
influență și bani, joacă totul pe 
cartea care-i poate 
transforma.din "mujici” mai 
răsăriți în proprietari de mare 
anvergură.

Un exemplu local în 
Soncordanță cu cele amintite 
mai sus este Societatea 
Comercială “Ardealul” din 
Deva. Deși, după alegerile din 
1996, a trecut dintr-o zonă de 
influență în alta, “Ardealul" a 
rămas o tentație spre care 
sunt întinse mai multe mâini. 
Cele 10 spații deținute de 
societate, dintre care amintim

A. SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 8)
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DIVIZIA A
Lecția lui Lucescu

r
S-a încheiat și ■ partida 

considerată pe bună dreptate 
“derby-ul” returului dintre Di
namo și Rapid, ocupantele 
primelor două locuri în cla
sament, ce își dispută titlul de 
campioană a Campionatului 
1998 - 1999. în tur, dinamoviștii 
au câștigat cu 4-1, în Giulești. 
Acum rapidiștii și-au luat re
vanșa cu o victorie la limită, dar 
valoroasă, ce a dus la egalitate 
de puncte și din nou s-a relan
sat cu și mai mare înverșu
nare lupta pentru primul loc. 
Meciul de duminică a demon
strat destul de clar că dina
moviștii nu mai dețin forma din 
prima parte a turului, că, în 
general, formația lui Dinu nu 
mai are forță, penetranță și efi
cacitatea atât de necesare 
pentru a obține victoria. Mihal- 
cea și Vlădoiu - oamenii de gol 
ai dinamoviștilor - nu s-au re
marcat (Mihalcea nu a mai 
simțit bucuria înscrierii unui 
gol de 5 etape), iar la mijloc a 
lipsit Hâldan, în timp ce de la 
Lupescu și Iftodi, Dinu a aș
teptat în zadar să-și depășeas
că adversarii, negăsind soluții 
pentru organizarea și declan
șarea unor acțiuni cu adevărat 
periculoase pentru poarta lui 
Lobonț. De cealaltă parte, elevii 
lui Lucescu s-au prezentat 
excelent pregătiți fizic, tactic și 
tehnic. Și au dat o lecție “pro
curorului”. Deși puteau acuza 
absența lui Barbu (accidentat) 
și Șumudică (plecat în China), 
rapidiștii au trecut peste acest 
neprevăzut moment și Lucescu 
a pregătit cum s-a cuvenit cu 
“locotenenții" săi, Mircea Red- 
nic, Lupu, Săbău, dificila partidă 
cu Dinamo. Rezultatul? Rednic 
a fost extraordinar prin clari
tatea sa în organizarea apără
rii, dar și în declanșarea acțiu
nilor ofensive, precum și în 
apariția sa de mare eficiență în 
atac gata să finalizeze la poar
ta lui Fouhami. Pentru cei care 
au urmărit acest meci de bună 
factură tehnică, a fost clar că 
oaspeții au câștigat detașat la 
mijlocul terenului, că de multe 
ori apărarea dinamovistă a fost 
în mare pericol.

Așadar, egalitate la puncte 
între Dinamo și Steaua.Ce va 
urma? Mai sunt 6 etape. Dina
mo are 2 hopuri grele: la Ba
cău, dar și acasă cu Oțelul Ga
lați în ultima etapă. Dar iepurele 
poate sări și la Piatra Neamț, 
Rapidul are un meci mai greu 
la FC Național și unul la Astra 
Ploiești. Pentru rapidiști e mai 
ușor, evoluția lor fiind vizibil 
superioară față de cea a dina
moviștilor. Să avem puțină răb
dare, dar mai ales meciuri de 
calitate, care să readucă spec
tatorii pe stadioane.

C. SANDU „ ---------------------------------- ----- *

t> DIVIZIA 32
Hunedorenii de nerecunocut

CORVINUL - rc
DROBETA TR.
SEVERIN 0-0

Spectatorii, suporterii Corvinului, care de I 

multi ani au fost mereu prezenți la meciurile 
hunedorenilor și când activau în Diviziile B și A I 
și apoi iar în “B”, nu au vizionat o asemenea I 
partidă submediocră a gazdelor în care n-au I 
arătat aproape nimic din ceea ce se cheamă 
fotbal. Cei mai mulți componenți ai echipei au 
manifestat indolență, neglijență, fiind lipsiți de o 
orientare tactică, comițând greșeli de începători 
în ambele faze de apărare și atac, oaspeții I 

creându-și nenumărate ocazii de gol, “reușind" I 
și ei să rateze un penalty în min. 51 prin Axinte I 

precum și alte 9 ocazii rarisime de gol în careul I 
hunedorenilor! Este inexplicabil de ce au evo- I 
luat așa de slab, jucătorii Corvinului compro- 
mițându-se în fața propriilor suporteri, după un 
meci apreciabil făcut de ei chiar în deplasare, la 
FC Bihor. Cert este că ceva s-a produs în rân
durile echipei gazdă și numai o analiză te
meinică, “la rece", a Consiliului de administrație 
al clubului poate face lumină în această situație, 
în componența sa fiind câțiva jucători de I 
“marcă”. Sub nici un motiv nu trebuie trecută cu I 
vederea apatia, dezinteresul unor jucători într- I 
un meci de campionat.

Despre prima repriză nu avem prea multe 
de relatat. Explicabil. Gazdele au atacat, dar 
fără nici o noimă, nereușind nimic care să 
“încălzească” tribunele. Oaspeții au jucat mai 
organizat pasele, jocul lor este bun în câmp, 
dar ineficient în atac. |

în schimb, repriza a ll-a a fost animată, 
semnalul fiind dat în min. 51. Atunci, oaspeții au 
beneficiat de o lovitură de la 11 metri și Clep 
reușește să “pareze” balonul trimis în dreapta 
sa de Axinte. Tribuna se animă, hunedorenii 
atacă și ei parcă cu mai mult suflet poarta lui I 
lanu. Acțiunile lor ofensive nu aduc așteptatul I 
gol. în schimb, greșelile lamentabile ale unor I 
fotbaliști - gazdă se țin lanț. Nici nu are rost să 
amintim cele 9 (!) ocazii clare, unele rarisime de I 
gol ale oaspeților! Unele n-au fost transformate 
în gol datorită intervențiilor lui Clep, altele din 
cauza ratărilor incredibile ale tinor jucători de I 
pe malul Dunării - Axinte, Baboescu, Vlaicu, I 
Cepoi, Paștin și alții ce s-au perindat prin “ospi- I 
talierul” careu al hunedorenilor.

La conferința de presă, antrenorul principal I 
Petre Gigiu nu a putut da prea multe explicații 
pentru jocul sub orice critică al elevilor săi, în 
timp ce “secundul” oaspeților, V. Mănescu, 
regreta uriașele ratări ale severinenilor. Oricum, 
hunedorenii au scăpat ușor datorită imenselor 
ratări ale oaspeților ferindu-i pe hunedorepi de 
un scor al rușinii.
_______________________ Sabin CERBU J •A.

t> DIVIZIA A
Rezultatele etapei: Olimpia S.M. - “U" Cluj 

0-1; FC Național - FC Argeș 2-3; Foresta - FC 
Onești 3-1; Astra PI. - Univ. Craiova 2-2; Gloria 
Bistrița - CSM Reșița 2-2; Dinamo - Rapid 0-1; 
FC Farul - Petrolul 1-0; Ceahlăul - FCM Bacău 4- 
1; Oțelul Galați - Steaua 2-0.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 28 23 2 3 87-23 71
2. Rapid 28 22 5 1 63-15 71
3. Steaua 28 16 6 7 51-29 54
4. Oțelul 28 16 2 10 43-27 50
5. FCM Bacău 28 14 8 6 37-30 50
6. FC Național 28 16 1 11 53-37 49
7. FC Argeș 28 15 4 9 46-34 49
8. Ceahlăul 28 13 3 12 47-45 42
9. Petrolul 28 12 5 11 42-39 41
10. Astra 28 11 6 11 35-29 39
11. Farul 28 10 4 14 29-43 34
12. Gl. Bistrița 28 9 5 14 43-52 32
13. U Craiova 28 8 6 14 34-43 32
14. FC Onești 28 9 3 16 38-57 30
15. CSM Reșița 28 5 9 14 25-55 24
16. Foresta 28 6 5 17 29-48 23
17. Olimpia 28 3 4 21 17-56 13
18. “U” Cluj. 28 3 4 21 14-72 13

Etapa viitoare (15 mal): CSM Reșița - 
Dinamo; FC Onești - FC Național; Rapid - 
Foresta; FC Argeș - Olimpia; “U" Cluj - Astra PI.; 
Univ. Craiova - Farul; Steaua - Gl. Bistrița; 
Petrolul - Ceahlăul P.N.; FCM Bacău - Oțelul Gl.

-
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Luptă între “specialiști”

MUMiiidSlâWM
întrucât nici una din cele două echipe nu 

avea vreun obiectiv special de apărat, lupta 
pentru promovare și retrogradare având alte 
protagoniste, partida de sâmbătă de la Certej se 
anunța a fi deschisă oricărui rezultat. Totuși, 
elevii antrenorului loan Petcu și-au valorificat 
avantajul terenului propriu, confirmându-și 
statutul de favoriți, și au câștigat toate cele trei 
puncte puse în joc.

Deși au dominat încă din start, primele ocazii 
clare de gol ale minerilor au apărut abia după 
minutul 20, atunci când Rădos & Co. au început 
să simtă slăbiciunile aglomeratei defensive a 
oaspeților^ Renunțând la centrările stereotipe în 
careu, minerii au inițiat combinații rapide, la firul 
ierbii, cu angajări surprinzătoare ale vârfurilor 
Rădos și Scurtu ori ale mijlocașilor veniți din 
linia a doua. Astfel în scurt timp am consemnat 
patru uriașe ocazii la poarta oaspeților. în minu
tul 22, Dragnea reia din voie după-o pasă cu 
călcâiul a lui Rădos, dar portarul Răceanu e la 
post. în minutul 29, după o acțiune personală, 
Scurtu intră în unghi și trage peste poartă. în 
minutul 31, Rădos, angajat de Fartușnic, pă
trunde impetuos dar e blocat de portar. în 
minutul 35, Rădos îl deschide printre pe Polvrea 
care din careu nu găsește ținta. Și ca o con
secință firească a acestor ocazii, în minutul 36, 
s-a produs inevitabil și deschiderea scorului. 
Polvrea a trimis o boltă peste apărarea ad
versă, Rădos a reluat din voie, Răceanu nu a 
putut reține ci a boxat în față și același Rădos a 
înscris cu latul: 1-0.

Repriza.secundă a debutat cu o uriașă 
ocazie de egalare pentru oaspeți. în min. 46, 
Filip a ratat intercepția, Georgescu a scăpat 
singur spre poartă, dar Dobre a ieșit oportun 
plonjând la picioarele atacantului advers. Ca 
după un duș rece, minerii și-au reluat ofensiva 
și după doar 15 minute și-au mărit avantajul. în 
minutul 60, în urma unui presing colectiv, Țibichi 
interceptează mingea în terenul advers, pătrun
de în dribling, trage excelent la colțul lung și 2-0.

Oaspeții nu renunță la luptă și în minutul 70 
au o excelentă oportunitate de a relansa par
tida. La o fază bâlbâită de defensiva minerilor, 
Filip comite henț în careu, iar arbitrul Dan Olo- 
geanu (Arad) acordă cu promptitudine penalty. 
Dar portarul Răceanu, specialitul (?!) oaspeților 
la executarea loviturilor de pedeapsă, nu-l 
poate învinge pe Dobre, aflat într-o zi specială, 
astfel că scordl rămâne neschimbat.

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Filip, 
Răducănescu, Drăgoi, Bozga (67 Kallo) - 
Dragnea, Țibichi, Polvrea - Bolfoși (7 Scurtu), 
Rădos (63 Ocolișan).

ALUMINIU: Răceanu - Postelnicu, V. 
Popescu, Stoian, Ungureanu (51 Roșea) - Din, 
Costea, Motroc (19 Barbu), Georgescu - 
Ciucă, lacob.

- —\

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei: Corvinul Hd. - Drobeta 

Tr. S 0-0; Minerul Motru - Jiul Petroșani 1-0; 
Chimica Tâmăveni - Apulum Al. 1-0; Poli Timișoara 
- FC Bihor 2-0; Unirea Dej - Gaz Metan Mediaș 6- 
4; UT Arad - ARO C-lung 2-1; ASA Tg. Mureș - 
Inter Sibiu 3-0; Extensiv Craiova - FC Baia Mare 
3-0; Dacia Pitești - Vega Deva 2-0.

CLASAMENTUL

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

1. EXTENSIV 28 20 4 4 74-23 64
2. U T Arad 28 16 5 7 55-32 53
3. ARO C-lung 28 16 3 9 49-34 51
4. ASA Tg. M. 28 14 2 12 38-34 44
5. FC Bihor 28 13 5 10 31-30 44
6. Gaz Metan 28 13 4 11 47-42 43
7. Poli Timiș. 28 13 3 12 48-34 42
8. Inter Sibiu 28 13 2 13 41-37 41
9. Corvinul 28 12 4 12 41-45 40
10. M. Motru 28 11 4 13 36-43 37
11. FC Drobeta 28 10 5 13 35-41 35
12. Dacia P. 28 10 4 14 39-44 34
13. Chimica 28 10 4 14 29-44 34
14. Baia Mare 28 9 6 13 33-42 33
15. Vega Deva 28 9 5 14 28-50 32
16. Jiul 28 10 2 16 27-50 32
17. Apulum 28 9 4 15 30-44 31
18. Un. Dej 28 9 4 15 -38-50 31

Divizia DVictoria Călan - Paroșeni-Vulcan 3-0 
întâlnirea dintre două bine 

apreciate echipe din acest eșa
lon al fotbalului a plăcut publi
cului spectator, oaspeții dând o 
replică bună, în ciuda scorului 
conturat de fapt în ultimele mi
nute de joc. Scorul a fost des
chis în min. 30 de către Kollman, 
ca rezultat al presiunii gazdelor, 
punctată de câteva contra- 
atacturi tăioase ale oaspeților 
prin Barbu, Banc, Moldovan și 
Andrușca. în min. 35, Taleș trece 
pe lângă egalare, iar în min. 44 
Gogan ratează majorarea sco
rului, când experirhentatul Mâr
șava scoate mingea de sub 
bară!

Repriza a doua a debutat 
cu o evoluție mai bună a oas
peților. în minutele 50,53,55 și 57 
am notat câteva “șarje” ofen
sive foarte periculoae la poarta 
lui Toth, fotbaliștii din Paroșeni - 
Vulcan - unii dintre ei foști divi
zionari B - alcătuind o formație 
cu un joc bine legat din care nu 
lipsesc acțiunile rapide de atac, 
combinațiile subtile ce plac 
ochiului. Numai că fie s-a ratat 
din poziții clare, fie că s-a opus 
veteranul Toth. De partea cea
laltă, echipa antrenată de Lazăr, 
fost divizionar B și el, tot în Valea 
Jiului, se prezintă tot mai bine pe 
teren, crescând vizibil puterea 
de luptă a echipei, antrenorul - 
jucător rulând la fiecare meci 
câți mai mulți fotbaliști din lot. 
Așa se face că în finalul partidei 
au avut puterea să acelereze în 
acțiunile la poarta adversă și să 
înscrie de două ori în min. 83 
(Socaci) și 89 (Matei).

Corect arbitrajul centralului 
Marin Ormenișan.

VICTORIA: Toth, Petrișor 
(22 Papp), Surugiu, Kollman, 
Rece, Căruceriu, Lazăr, Brebu 
(67 Bordean), Gogan (57 Câș- 
lariu), Socaci, Niculescu (75 
Matei).

S. CERBU x

Penalty contestat

Unirea Uetel -t
Gloria Geoagiu I-O

Partida a început cu un joc 
dur, la intimidare, practicat de 
gazde, hotărâte să plătească 
câteva polițe restante de la me
ciul tur. Nestăpânite de arbitru 
care n-a pus prea repede mâna 
la buzunarul cu cartonașe, in
trările dure ale gazdelor au în
cetat după minutul 10, când fun
dașul dreapta al oaspeților - 
Bolojan a fost grav accidentat, 
părăsind terenul pe targă.

Deși s-a jucat avântat, cu 
faze alternând rapid de la o 
poartă la alta, ocaziile clare de 
gol au fost puține iar jocul a fost 
lipsit de spectaculozitate. Ma- 
cingo (min. 6 și 19) și Muth (min. 
31) au semnat ocaziile gazdelor, 
iar Căpșuneanu (min. 22) și 
Mateescu (min. 27) pe cele ale 
oaspeților.

Singurul gol al partidei l-a 
marcat Covaci, în minutul 33, 
dintr-un penalty vehement con
testat de jucătorii oaspeți. Aceș
tia au susținut că fundașul- 
Demeter a fost în afara careului 
și că în plus presupusul henț nu 
a fost intenționat.

Oarecum în compensație la 
acest penalty contestat, în re
priza secundă arbitrul brădean 
a sancționat mai regulamentar 
faulturiie gazdelor. In min. 59, 
Sterie a primit al doilea cartonaș 
galben fiind eliminat, iar în min. 
87, Oargă a primit direct carto
nașul roșu pentru un fault dur 
asupra lui Tincu. în consecință, 
având superioritate numerică, 
oaspeții au dominat mai mult dar 
în ciuda unor ocazii bune n-au 
reușit să egaleze.

UNIREA: Motroc - Varga, 
Hosu, Sterie, Darvas - 
Szakăcs, Răfăilă, Covaci - 
Muth, Oargă, Macingo.

GLORIA: Bacrău - Bolojan 
(10 Tincu), Albu, Demeter, 
Stoic - Buzatu, Olteanu, 
Mateescu (78 Moraru), Nemeș, 
Contor, Căpșuneanu.

C. MARINUȚ
\,

Ciprian MARINUȚ
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CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBALr
Rezultatele etapei din 9.05.1999:
Fotbal Start Deva - Retezatul Hațeg 0-3;
Casino Ilia - Energia Deva 2-1;
Santos Boz - Victoria Dobra 3-7;
Unirea Vețel - Gloria Geoagiu 1-0

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Retezatul Hațeg - Unirea Vețel; Poiana. 
Ghelari - Santos Boz; Victoria Dobra - Casino Ilia; Energia Deva - 
F. Start Deva; Gloria Geoagiu - stă.

1. CASINO ILIA 12 9 0 3 33-11 27
2. Victoria Dobra 11 8 1 2 38-12 25
3. Retezatul Hațeg 12 7 2 3 27-13 23
4. Gloria Geoagiu 12 7 0 5 25-25 21
5. Unirea Vețel 12 6 1 5 23-27 19
6. Santos Boz 12 4 1 7 20-32 13
7. Energia Deva 11 4 1 6 16-20 13
8. Fotbal Start Deva 11 3 0 8 19-37 9
9. Poiana Rusca 10 2 0 8 9-33 6.

Rez.etapei: 
Min. Lupeni - 
Petr. Țicleni 
2-1; Constr. 

Craiova - Min. Mătăsari 0-0; Min. Certej - Al. 
Slatina 2-0; Petr. Drăgășanl - Șoimii Sibiu 3-3; 
Min. Berbești - Forest. Stâlpeni 4-2; FI. Vâlcea - 
FI. Moreni 4-1; Pandurii - Progr. Caracal 8-0; Gl. 
Reșița - Petr. Stoina 3-0; Aurul Brad - Record 
Mediaș 3-1; Min. Uricani - Electro Craiova 2-3.

Cr DIVIZIA C3

CLASAMENTUL
1. ELECTRO 31 24 6 1 72-19 78
2. Fl. Rm. V. 31 21 4 6 81-36 67
3. Șoimii 31 18 10 3 72-28 64
4. Gl. Reșița
5. Pandurii

31 17 6 8 58-30 57
31 17 3 11 58-30 54

6. M. Certej 31 15 6 10 61-44 51
7. Al. Slatina 31 14 3 14 42-44 45
8. Petr. Stoina 31 14 2 15 56-56 44
9. Aurul Brad 31 13 4 14 55-49 43
10. M. Uricani 31 14 0 17 65-67 42
11. Constr. Cr. 31 13 2 16 54-51 41
12. M. Berbești 31 12 5 14 52-68 41
13. FI. Moreni 31 11 7 13 55-51 40
14. Petr. Țicleni 31 12 2 17 41-67 38
15. M. Mătăsari 31 11 4 16 30-42 37
16. M. Lupeni 31 11 3 17 43-72 36
17. Petr. -Drăgăș. 31 11 2 18 35-60 35
18. Forestierul 31 10 1 20 44-71 31
19. Progr. Caracal 31 7 5 19 36-79 26
20. Record 31 5 5 21 36-82 20

Etapa viitoare: Petr. Țicleni - M. Uricani; M. 
Mătăsari - M. Lupeni; Ăl. Slatina - Constr. 
Craiova; Șoimii - M. Certej; Forestierul - Petr. 
Drăgășani; FI. Moreni - M. Berbești; Progresul - 
FI. Vâlcea; Petr. Stoina - Pandurii; Record - Gl. 
Reșița; Electro Craiova - Aurul.

DIVIZIA
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Rezultatele etapei a 20-a din 9 mal 
1999:

Min. Anlnoasa - Min. Ghelari 5-2;
Min. Bărbăteni - FC Dacia Orăștie 2-5; 
CIF Aliman Brad - Min. Teliuc 3-0;
Victoria Călan - FC Paroșeni - Vulcan 3-0; 
Constructorul Hd. - CFR Marmoslm 1-0.

CLASAMENTUL

"Echipă penalizată cu un punct.

1.PAR. LONEA 16 14 1 1 44-13 43
*2. FC Dacia Orăștie 16 13 1 2 40-8 39
3. Victoria Călan 17 12 2 3 46-11 38
4. Min. Aninoasa 18 9 1 8 30-22 28
5. CFR Marmoslm 17 8 3 6 34-19 27
6. Min. Bărbăteni 17 7 2 9 21-36 23
7. FC Paroș.-Vul. 17 5 4 8 19-25 19
8. Min. Ghelari 16 5 1 10 26-34 16
9. Met. Crișcior 17 5 1 11 19-42 16
10. Min. Teliuc 17 4 3 10 29-36 15
11. CIF Aliman Brad 17 4 2 11 14-46 14
12. Constr. Hd. 16 4 1 11 15-38 13

Etapa viitoare nr. 21 din 16 mai 1999: 
Parângul Lonea - Min. Aninoasa;
Min. Ghelari - Min. Bărbăteni;
FC Dacia Orăștie - CIF Aliman Brad; 
Min. Teliuc - Victoria Călan;
FC Paroșeni - Constructorul Hd.
Metalul Crișcior și Constructorul 

Hunedoara stau.
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“Deplasări nenumărate, 
diurne substanțiale, bani 
irosiți fără nici un rezultat 
pentru mai binele economic 
al cooperativei”. Referirile 
făcute de dna Simona 
Horvath, contabil șef la 
Cooperativa meșteșu
gărească “Streiul” din 
Călan, vizează foste 
persoane din aparatul TESA 
al cooperativei. La finele 
anului trecut, în urma unui 
val de disponibilizări, în 
birourile cooperativei au 
mai rămas cinci funcționari 
din 13. O pierdere de peste 
100 de milioane de lei a fost 
semnalul că “joaca" de-a 
diurna s-a sfârșit, trebuind 
luate măsuri rapide de 
“resuscitare” a activității.

Dar ce minuni se pot face

(— Au acceptat 
sărăcia

Bugetul pentru acest an 
al comunei Zam este unul 
foarte sărac. “Nu se vor 
realiza nici un fel de 
investiții, s-a sistat plata 
ajutoarelor sociale, nu știm 
dacă vom supraviețui” - 
afirma dl Gheorghe Sicre, 
viceprimarul comunei. în 
plus, datorită austerității s-a 
convenit cu consilierii locali 
scăderea indemnizațiilor de 
ședință de la cei circa 
600.000 lei prevăzuți de lege 
la 200.000 lei / lună. Este al 
doilea gest de acceptare a 
sărăciei după ce recent

N0TEINF0RMATII0RINII
I

Primăria comunei Bunila și- 
a închis porțile din cauza 
falimentului financiar.

Gunoi la 
dispensar

în cunoscuta tradiție a 
lucrărilor doar pe jumătate 
efectuate (nu mai vorbim de 
calitate...), firmele care au 
lucrat la amenajarea 
drumului european (DN7) 
au lăsat în zona 
dispensarului din Zam, unde 
au reparat un pod, o groapă 
de toată frumusețea. 
Pragmatici sau ... între
prinzători (?!) locuitorii satului 
n-au stat prea mult pe 
gânduri și i-au dat o utilitate 
transformând-o în “groapă 
de gunoi". ,La solicitările 
medicilor de la dispensar de 
a remedia situația, Primăria 
"a făcut numeroase 
demersuri, a luat legătura cu 
mai multe firme spe
cializate" dar... nu a făcut 
nimic concret pentru că nu a 
avut banii necesari. Astfel că 
în continuare dispensarul 
din localitate poate prezenta 
pacienților un frumos peisaj 
terapeutic intitulat “Gunoi la 
dispensar”.

Ciprian MARINUȚ

{ LEGEA PĂMÂNTULUI ■
în comuna Dobra - cum ne spunea dna Rodica ■ 

Tomeșteanu, agent agricol la primărie - aplicarea Legii * 
I fondului funciar se apropie de finalizare. Practic I 

| măsurarea pământului s-a încheiat în satele Abucea, | 
| Stretea, Făgețel, Panc-Săliște și Lăpușnic, unde s-au ■ 
. înmânat și titlurile de proprietate. în satul de reședință ! 
■ a comunei pceastă activitate este foarte înaintată. In I 
| aceste zile dnele Lica Dulan și Rafila Radu de la OCOT | 

I Deva măsoară terenul în satele Roșcani și Mihăiești. I 
kIIlȘJ______________________

La Cooperativa “Streiul” Călan 
se strânge cureaua

într-un oraș și într-o zonă pe 
cale să dispară din punct de 
vedere economic? Din cele 
35 de unități, doar 17 se mai 
găsesc în administrarea 
directă a cooperativei, restul 
fiind închiriate sau închise. 
Mai funcționează unele 
secții de prestări servicii, 
reparații radio-TV, rame- 
geamuri, ceasornicăria și 
frizeria, două unități de 
producție - serie plăpumi și 
croitorie. Ocazional sau 
sezonier se mai fabrică aici 
echipamente de protecție- 
halate, salopete-sau 
plăpumi. Singura strategie

Ușoară
creștere a 
natalității
Legalizarea avorturilor, 

liberalizarea mijloacelor 
contracepționale, scăderea 
numărului căsătoriilor și 
sărăcia adusă de tranziție 
au “produs” după 1989, în 
România, o drastică 
scădere a natalității. După 
ce anul trecut acest proces 
a fost oarecum în stagnare, 
se pare că în acest an 
lucrurile evoluează spre 
bine. Spre exemplu în 
comuna Zam, de la 
începutul anului în curs au 
fost înregistrați 23 de nou- 
născuți. Dl dr. lanoș 
Fogoroși, medicul dispen

sarului comunal, aprecia că 
s-a înregistrat astfel o 
ușoară creștere a natalității, 
îmbucurătoare în contextul 
accentuatei îmbătrâniri a 
populației comunei.

Fără curent
Visul fostului regim 

comunist era realizarea 
unei Românii socialiste 
multilateral dezvoltate. Nu 
știm care e obiectivul 
actualului regim original - 
democratic. Cert e că atâta 
timp cât în România anului 
1999 mai sunt localități fără 
curent electric, țara noastră 
nu e nici în curs de 
dezvoltare, nici măcar în 
secolul XX. Cătunele 
Brășeu și Deleni din 
comuna Zam, locuite de 
peste 25 de famili, nu sunt 
încă racordate la rețeaua de 
curent electric. în anii trecuți 
s-au făcut măsurători, s-a 
realizat proiectul, a fost 
aprobată documentația 
dar... investiția nu s-a realizat 
pentru că nu au fost fonduri. 
Anul acesta bugetul local e 
și mai sărac astfel că e 
posibil ca pe oamenii de 
aici să-i prindă mileniul 
următor fără curent electric.

abordabilă în această 
conjunctură caracterizată de 
recul economic este 
strângerea curelei. “Re
ducem la minim toate 
cheltuielile, încercând să 
obținem o creștere a 
veniturilor prin închirierea la 
capacitate a spațiilor 
disponibile și, dacă se 
poate, prin acapararea unor 
noi tronsoane de piață”, ne 
spune dna Simona Horvath. 
Din păcate, cele două 
tendințe sunt antagonice, 
nimeni neputând să-și 
crească vânzarea fără 
efectuarea unor cheltuieli de 

^Vezi bine, e scris cu litere foarte mari?' 

TELEMOBIL ARE 
CELE MAI MICI
TARIFE
PENTRUtCONVORBIRI

DEVA • Bd. Decebal, Bl. 8, parter (Galeriile de Artă)
• Tel/Fax: 054 234 048 • Mobil: 098 592 686

tfrutabPE us pounE
Un moldovean “călcat” de 

tren la Pricaz
Lucrători ai Postului de poliție TF Simeria au 

efectuat cercetări pentru luarea măsurilor legale 
privindu-l pe loan Judele, de 60 de ani, din lași.

Acesta a fost accidentat mortal de acceleratul 
nr.1973 în Halta CFR Pricaz.

Prins și predat escortei
Poliția Criminală Deva a identificat și reținut 

autorii mai multor furturi pe raza municipiului.
Din cercetări s-a stabilit că Marin Nicolae 

Gigoi, de 19 ani, din Alba lulia, cunoscut cu 
antecedente penale - este cel care, în 
Complexul Comercial Piață Deva, a furat din 
poșeta unei doamne un telefon mobil în valoare 
de 5.000.000 de lei. Tot el, aflându-se în stația 
de autobuz “Opera”, a furat din poșeta unei 
pensionare suma de 260.000 de lei și mai 
multe acte personale.

în aceeași cauză este cercetat și 
complicele acestuia, un minor de 15 ani, aflat 
în abandon școlar. Acesta a fost internat la

Centrul de minori Deva, iar Gigoi a fost predat 
escortei Poliției Municipiului Alba lulia, întrucât 
a comis și acolo mai multe furturi.

Hoțul a rupt lacătele
La Petroșani a fost reținut recent Valentin 

Humer, 39 de ani, un recidivist din localitate, 
care, într-o noapte, prin ruperea lacătelor, a 
pătruns în incinta SC “Casnic Corn” SRL 
Petroșani, de unde a furat mărfuri în valoare de 
2.400.000 de lei.

Marin a furat autoturismul!
Poliția Municipiului Deva a stabilit că cel 

care a furat autoturismul aparținând lui Aron 
Ciun din Boz este Marin Daniel Barzaune, de 
loc din Simeria, electromecanic la Depoul 
CFR.

în autoturism Marin a pătruns după ce a 
spart geamul de la o portieră.

Rubrică realizată cu sprijinul 
iPJ Hunedoara

reprezentare. “ Am avut 
invitații de a ne prezenta 
oferta la diferite manifestări 
și expoziții, inclusiv la 
TIBCO, dar cheltuielile pe 
care le-ar fi presupus o astfel 
de ofertare sunt cu mult mai 
mari decât ne putem 
permite noi", precizează 
interlocutoarea.

Cooperativa meșteșu
gărească “Streiul" din Călan 
are dezlegare din partea 
UCECOM să-și înstrăineze 
un activ moștenit neterminat 
de dinainte de 1989. 
Denumit complex industrial, 
activul se mai ține acum doar

________ NOKIA 650__________  
cel mai mic și compact telefon din 

categoria sa, numai prin TELEMOBIL

NU PIERDE ACEASTĂ OFERTĂ I
Oricum ai privi, realitatea e 
aceeași: TELEMOBIL are 
cele mai mici tarife pentru 
convorbiri, în telefonia 
mobilă.
Și superlativele nu se 
termină aici, pentru că poți 
alege noul telefon NOKIA 
650, extrem de mic și 
compact, alături de alte

Abonament 
lunar

Minute 
naționale 
gratuite

mini 80 $80.00 600

mini 50 $50.00 300

mini 40 S40.00 200

mini 20 $20.00 80

mini 14 $14.00 50

modele performante de 
telefoane NOKIA.
în plus la TELEMOBIL ai 
conectare gratuită și cea 
mai bună acoperire 
națională.
Conectează-te la 
TELEMOBIL pentru cele 
mai clare avantaje din 
telefonia mobilăl

Tarifele nu Includ TVA

TELEMOBIL 

în structura de rezistență, 
acoperișul, instalațiile, 
inclusiv cea electrică, fiind 
de mult “șmanglite” de 
localnici. Prețul la care se 
discută înstrăinarea 
activului este de cca. 400 
de milioane de lei, el fiind 
extrem de pretabil, după 
efectuarea unor investiții 
serioase, pentru activități 
productive. Din c.ele 
declarate de dna Simona 
Horvath, edificiul se poate 
vinde și în sistem leasing, 
banii obținuți putând fi 
folosiți pentru o mai bună 
promovare a produselor 
cooperativei pe piață.

A. SĂLĂGEAN

• sunet perfect
• radio FM
■ calculator
• 4 jocuri
• calendar

Zeci de premii și mențiuni 
au răsplătit strădaniile 
elevilor hunedoreni participând 

la faza națională a olimpiadelor 
școlare din acest an. Și între 
acestea nu se regăsesc cele 
de la concursurile pe meserii, 
iar la limbi moderne faza 
națională se va desfășura 
doar în luna iunie.

în învățământul liceal pe 
primul loc se află Liceul de 
Artă “Sigismund Toduță" 
Deva cu 14 premii și mențiuni, 
urmat de Colegiul Național 
"Decebal" Deva cu 11 
premianți, celelalte 6 unități 
școlare având câte 2 olimpici 
naționali (Liceul “Aurel 
Vlaicu" Orăștie și Liceul 
"lancu de Hunedoara" din 
Hunedoara) sau cu câte unul 
(Liceul de Informatică 
Petroșani, Colegiul “T. 
Lalescu” Hunedoara, Liceul 
Teoretic Lupeni și Liceul “A. 
lancu” Brad). Dintre școlile 
generale trei au olimpici: “I.G. 
Duca" Petroșani - cu 3 premii, 
“A. Șaguna” Deva - cu 2 și 
nr.2 Uricani -cu unul.

Premiile la 
faza 

națională a » 

olimpiadelor 
școlare

Cu premiul I din aceste 
întreceri s-au întors elevii: 
Sonia Lucaciu (IX, 'a 
matematică, prof. Flavia 
Golgoțiu); Lucian Marina (X, 
biologie, Ana Șerban); P_aul 
Sîrbu (VI, muzică, Viorel 
Soltan); Ciprian Stăncioiu (VI, 
muzică, Aurel Catană). Premii 
II au obținut: Sebastian 
Armean (VIII, chimie, Myllye 
Gyula); Andreea Carasca (X, 
chimie, Florin llieș); Cristina 
Luca (X, biologie, Mariana 
Tecla); Ciprian Crăciun (IX, 
informatică, Szatmari Hajnal); 
Ovidiu Teleahe (VII, fizică, I. 
Butulescu); Alin Hulea (IX, 
matematică, Moise Ursu); 
Marius Muia (XI, matematică, 
loan Șerdean); Maria Ranta 
și Anda Drăgan (V-VI, 
muzică, Doina Ona) și Cătălin 
Vinars (VI, muzică, Aurel 
Beanu). Cu premiul III au fost 
răsplătiți elevii: Horvat Edgar 
(XII chimie, F. llieș); Iulian Por 
(XII, biologie, Aurora Domșa); 

u ian Stănculescu (X. fizică. 
Sorin Stănculescu); Daniel 
Marinescu (X, matematică. 
Dan Marinescu): Cristian 
Cazacu (VIII, matematică, 
Constantin Cazacu); Mădălina 
Lăsconi (IV, muzică, Mariana 
Onțanu) și Naomi Chesche (III, 
muzică, Doina Ona). Premiu 
special a primit Roxana 
Caceu (VIII, istorie, loan 
Vulea).

Cu mențiuni sau mențiuni 
speciale s-au întors din 
concursuri elevii Remus 
lancu (X), Bogdan Bârla (XI), 
Oana Simona Purdescu (IX), 
Carmen Groza (XI), Mihai 
Adrian Deac (X), Mircea 
Ghindă (VII), Bogdan Damoc 
(X), Maria Loredana Idomir 
(VIII), Sztraharsky Adina (XII), 
Alexandra Irimie (XII), Flavius 
Juratoni (III), Lucian 
Mărginean (IV), Cristian 
Dumitra (VII), Roxana Caceu 
(VIII), Bogdan Matis (VIII), 
Cosmin Radu (IX) și Ciprian 
Raț'(XI). Mențiunile au fost 
obținute la chimie, biologie, 
logică, informatică, fizică, 
istorie, arte plastice și 
muzică. Felicitări premianților 
și celor care s-au ocupat de 
pregătirea lor! (V.R.)
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Că sistemul legislativ 
românesc este stufos și 
confuz au observat în primul 
rând cei ce apelează frec
vent la legi, ca și cei asupra 
cărora ele își exercită ac
țiunea. Se vor perfecta ele, 
legile, pe parcursul exerci
țiului de democrație pe 
care-l face România. Ca să 
fim drepți, puterea legislativă 
a țării - Parlamentul - este 
uneori copleșită de nevoia 
de legi, de legi în concor
danță cu noile realități poli
tice, economice și sociale 
ale ei. Structura bicamerală 
a Parlamentului României ' 
contribuie și ea la întârzierea 
cu care se elaborează și vo
tează legile. Dar nu e numai 
asta. Parlamentul României 
are din păcate în compo
nență și așa-ziși aleși ai po
porului neaveniți sau chiu
langii ca niște elevi de gim
naziu. Ciudățenia semnalată 
de mult timp în presă constă 
în aceea că de câte ori tre
buie să se voteze legi care 
avantajează o anumită cli
entelă politică ori satisfac 
interesele directe ale par
lamentarilor cvorumul se 
constituie imediat iar legea 
"trece" ca și cum ar fi în re
gim de urgență.

în acest timp, legi de im
portanță vitală pentru dezvol
tarea economică sau pentru

=<S

Nu cu multă vreme în urmă persoane necunoscute au furat 
27.000.000 lei din două autoturisme parcate pe raza municipiului 
Deva. Din autoturismul aparținând lui M.B., administrator la SC 
“SPEDITION TRANS COM" SRL Deva, au sustras o geantă 
diplomat în care se aflau documente ale societății și suma de 
I0.000.000 lei, iar din cea aparținând lui Lucian Indrieș, admi
nistrator la SC “ILM CONSULTING” SRL Deva, au furat dintr-o 
geantă diplomat suma de 17.000.000 lei.

Cu ocazia filtrelor efectuate de polițiștii din municipiul Deva, în 
colaborare cu cei din Simeria și Orăștie, s-a reușit identificarea și 
prinderea autorilor. Este vorba de un grup de 8 persoane care 
se deplasau cu 3 autoturisme, două marca BMW și un autoturism 
TOYOTA, toate înmatriculate în București.

Autorii sunt: Răzvan Ștefan Botgros, de 28 de ani, tâmplar, 
Vasile Alexandru, de 34 de ani, Ionel Marius Pentiuc, de 23 de ani, 
ultimii doi fără ocupație, Gheorghe Crăciun, de 44 de ani, patron la 
SC “CREMONIA INV”, toți cunoscuți cu antecedente penale, și 
Daniel Stoian, de 31 de ani, Claudiu Mirea, de 24 de ani, loan 
Ciobanică, de 33 de ani, Pavel Răzvan Mihalache, de 38 de ani, 
ultimii 4 fără ocupație, toți din București.

Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că aceștia urmăreau 
victimele când făceau plăți, livrau marfă sau încasau bani, timp în 
care acționau forțând încuietorile autoturismelor cu dispozitive 
contrafăcute în acest scop. Cu ocazia perchezițiilor corporale și 
ale autoturismelor au fost găsite 60.000.000 lei, 6 bâte baseball, 
spray-uri iritant lacrimogene, mănuși chirurgicale și din stofă, o 
pereche numere de înmatriculare provizorii, mai multe deodo- 
rante, geci de piele și pantaloni, din care majoritatea noi.

Toți au fost reținuți de poliție, cercetările continuând pentru a 
se stabili întreaga activitate infracțională.

La forat cu 
căruciorul

O patrulă de ordine a 
Poliției municipiului Orăștie 
l-a depistat într-o noapte pe 
Florin Borza, 28 de ani, din 
localitate, în timp ce trans
porta cu un cărucior 12 cutii 
de faianță, în valoare de 
circa 1.000.000 de lei. S-a 
stabilit că acestea au fost fu
rate cu puțin timp în urmă 
din gospodăria lui Adrian 
Lepădatu.

Alina și bijuteriile 
din aur

O elevă din Deva pe nu
me Alina Lia Damian, de 

perfecționarea organizării 
vieții sociale se află mereu în 
așteptarea dezbaterii și votului 
parlamentarilor.

Două asemenea legi în 
așteptare sunt cea privind 
sprijinirea întreprinderilor mici 
și mijlocii și legea pensiilor.

acțiune, 
legi în

așteptare
Dacă prima este așteptată 

ca pâinea caldă de mulți ani 
de către cer care trebuie să 
constituie clasa de mijloc a 
României, baza unei țări, a 
unui stat și care se numără cu 
zecile de mii, cea de a doua 
este așteptată de peste cinci 
milioane de oameni. Toți 
aceștia speră că legea le va 
aduce fie un climat mai bun 
de afaceri fie o mai dreaptă 
așezare a lor în societate, în 
raport cu munca de o viață. Și 
o lege și cealaltă au străbătut 
câte o etapă a procesului de 
legiferare, urmând cea de a 
doua, votarea în plen, pro-

17 ani, a fost depistată ca au
toare a furtului de bijuterii din 
aur în valoare de 11.800.000 
lei din apartamentul lui Gruia 
Novac. în apartament Alina a 
pătruns folosind cheile ori
ginale pe care le-a găsit, 
fiind pierdute de fiul lui No
vac. Prejudiciul a fost recu
perat doar în proporție de 15 
la sută.

Au furat de un 
miliard de lei!

Au continuat cercetările 
în cauza privind pe cei 11 
arestați care au sustras de la 
SC “Umirom” SA Petroșani 
piese și subansamble în va
loare de aproximativ un mili
ard de lei. Lucrători ai Biro
ului de Combatere a Crimi
nalității Economico-Finan- 

mulgarea și intrarea în 
vigoare.

Formal cel puțin ambele 
legi preconizează îmbună
tățiri în domeniile în care ac
ționează: o relaxare fiscală 
și un mai bun climat de afa
ceri - prima, unificarea crite
riilor de acordare și calcu
lare a pensiilor - cea de a 
doua. Aceasta din urmă va 
avea pentru unii și efecte 
nedorite - creșterea vârstei 
limită de pensionare. 
Amendamentele propuse 
de sindicate - și sindicatele 
au dovedit că sunt o forță 
capabilă să impună o anu
mită politică de protecție so
cială - urmăresc punerea în 
acord a vârstei de pensio
nare cu speranța de viață a 
românilor. Vor trece amen
damentele sindicalilor de 
toate fazele legiferării?

Acesta însă nu este sin
gurul semn de întrebare asu
pra viabilității legii pensiilor. 
Cel mai mare este acela da
că societatea va avea capa
citatea materială, financiară 
de susținere a unei poveri 
sporite de protecție socială, 
în condițiile actuale de stag
nare, de regres economic 
această capacitate nu există. 
Dacă însă vor funcționa co
rect principiile sănătoase ale 
primei legi se va crea și acea 
capacitate.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 
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Crimă sub lupă
Nenorocirea s-a petre

cut la Burjuc. Aici, Liviu 
Marcu trăia de vreo nouă 
ani în concubinaj cu Cătă
lina Lazăr. La 43 de ani, 
Liviu a adunat patru clase 
și lucra ca îngrijitor de ani
male. Mai'exact, era cio
ban. Cu Cătălina, Liviu are 
o fetiță de șapte ani. Aceas
ta locuiește la Deva la bu
nica din partea tatălui. 
Dintr-o altă relație, Liviu 
mai are un copil minor. 
Traiul și-l duceau de pe o zi 
pe alta. Din când în când 
Cătălina mai primea câte o 
bătaie, motivele fiind dife
rite. Treaba este că Marcu 
bănuia că femeia cu care 
trăia întreținea relații sexu
ale cu un vecin pe nume 
Gheorghe Peicu. Cu toate 
acestea, viața mergea îna- 

ciare Petroșani au ridicat de 
la domiciliul lui Ion Boncu- 
lescu, 63 de ani, din Tîrgu 
Jiu, fără ocupație, un număr 
de șapte distribuitoare hidra
ulice în valoare de 70 mili
oane de lei.

Prostituate 
sancționate f

Polițiști din cadrul Ser
viciului Poliție Criminală de 
la reședința IPJ Hunedoara, 
împreună cu cei de profil din 
cadrul Poliției municipiului 
Orăștie, au organizat o ac
țiune de combatere a pros
tituției. La popasurile turis
tice de pe DN 7, din zona 
Orăștiei, au fost depistate și 
sancționate 22 de femei ca
re acostau bărbați pentru a 
întreține raporturi sexuale în

O “TEAPĂ” DE «9.513.660 DE LEI! ______»_______________________
De loc, dna Emilia Păun este din Bucu

rești. Acolo își are și domiciliul, dar ad
ministrator este la SC '‘Pamepas" SRL 
Galați. La un moment dat s-a apucat de 
“afaceri" și prin județul Hunedoara. Ghili
melele le-am pus pentru că o să vedeți în 
continuare ce fel de afaceri a făcut cu cei 
de la SC “Fares" SA Orăștie. Așadar, dna 
administrator ia legătura telefonică cu 
serviciul desfacere al firmei amintite. Pa
troana este interesată de posibilitatea 
aprovizionării cu cantități importante de 
băuturi alcoolice, în special lichioruri. Află 
cu această ocazie că marfa poate fi ridicată 
pe baza unei comenzi, iar plata se face cu 
filă CEC. Nu stă prea mult pe gânduri, 
întocmește o comandă fermă, iar pentru a 

^achita marfa face mențiunea “plată cu file

CEC la 10 zile”. Dintr-un carnet de CEC- 
uri în alb obținut de la Bankcoop Galați, 
completează o filă cu tot dichisul necesar...

Ei bine, cu toate aceste documente, 
Emilia Păun a trimis la Orăștie, în calitate 
de cărăuș și delegat, pe Daniel Crețu. 
Care Daniel ridică marfă de la Fares în 
valoare de 69.543.660 de lei. După 10 zile, 
firma din Orăștie a introdus fila la plată. S- 
a aflat atunci că aceasta a fost anulată, 
împreună cu alte carnete CEC. Patroana 
știa că nu are bani în cont. Acest lucru se 
numește înșelăciune. De menționat că, în 
aceeași perioadă și prin același procedeu, 
Emilia Păun a săvârșit și alte infracțiuni 
similare. Ea se află în prezent în pușcărie 
pentru executarea unei pedepse lipsite de 
libertate.

Răspundemt J cititorilor

inte. Până într-o seară 
numai, când...

Liviu Marcu se întoarce 
acasă de la oi. Becul din 
curte este stins, iar ușa de la 
casă este încuiată pe dină
untru. Abia după mai multe 
insistențe femeia îi deschide 
ușa. Când intă în casă, îl ve
de pe Gheorghe Peicu îm- 
brăcându-și haina. Gelozia 
și furia îi întunecă mințile. îi 
spune vecinului să nu pără
sească încăperea, apoi pu
ne mâna pe un lemn de foc 
de lângă sobă și începe s-o 
bată pe Cătălina. Nu ține 
cont pe unde lovește - dă 
peste cap, mâini, picioare, 
practic peste tot corpul. Se 
oprește abia când femeia a 
căzut la pământ. Peicu nu 
intervine între cei doi con
cubini și i se îngăduie să 

vederea obținerii de foloase 
materiale.

La 60 de ani, 
contaminată cu
“lues secundar”
Cu prilejul unei acțiuni a 

lucrătorilor Biroului de Po
liție Criminală Hunedoara, 
la cămine de nefamiliști, a 
fost depistată și o femeie de 
60 de ani care frecventa zo
na și localurile din apropi
ere acostând bărbați cu ca
re a întreținut relații sexuale. 
Este vorba de Minerva Vlad 
și s-a constatat că era con
taminată veneric cu “lues 
secundar”. Până în prezent 
au fost identificați trei pen
sionari contaminați veneric 
de către Minerva. Aceștia, 

plece abia după ce se în
cheie scandalul. După toa
tă tărășenia, timp de mai 
multe zile, Liviu Marcu plea
că de acasă la lucru prin 
sat. Femeia rămâne la pat. 
După cinci zile însă consta
tă că a murit. în timpul au
dierii, Liviu a declarat că a 
intenționat să o ducă la spi
tal, dar Cătălina a refuzat să 
meargă. Din raportul de 
autopsie rezultă că moar
tea victimei a fost violentă 
și s-a datorat anemiei 
acute consecutivă unui poli- 
traumatism cu hematoame 
și echimoze multiple. Liviu 
Marcu a recunoscut fapta și 
o regretă. Degeaba însă. 
Ceea ce a făcut se numeș
te omor, iar pentru acest lu
cru va trebui să plătească 
cu mulți ani de temniță.

...................................< 
locuind singuri, au cazat-o 
în repetate rânduri asigu- 
rându-i alimente și îmbră
căminte.

Bătăușul
Un recidivist fără nici o 

ocupație, de loc din satul 
Tăut, comuna Meteș, jude
țul Alba, este cercetat de 
polițiștii deveni pentru comi
terea infracțiunii de violare 
de domiciliu și lovire. într-o 
noapte acesta a pătruns în 
locuința lui Mihai Cătană 
din Deva și l-a luat la bă
taie. Leziunile pe care le-a 
provocat omului au nece
sitat 15 zile de îngrijiri 
medicale.

Marioara Tudor, 
Hunedoara

Transferul 
contractului de 

închiriere
Cazul decesului titularului 

contractului de închiriere sau 
părăsirea definitivă a domi
ciliului de către acesta este 
reglementat de art.27 din Le
gea locuinței nr.114/1996, re
publicată în Mon. Of. nr.393 din 
31 decembrie 1997. Potrivit 
acestei reglementări, închirie
rea continuă în felul următor: - 
în beneficiul soțului sau al 
soției, dacă a locuit împreună 
cu titularul; - în beneficiul des- 
cendenților sau al ascenden
ților, dacă au locuit împreună 
cu titularul; - în beneficiul altor 
persoane care au avut ace
lași domiciliu cu titularul cel 
puțin un an și care au fost 
înscrise în contractul de închi
riere. Dacă există mai multe 
cereri, contractul de închiriere 
se transferă prin hotărâre ju
decătorească. în situația în 
care lipsesc persoanele care 
pot solicita locuința, contrac
tul de închiriere încetează în 
termen de 30 de zile de la 
data părăsirii domiciliului de 
către tiularul contractului sau 
de la data înregistrării dece
sului.

Nicolae Tudorache, 
Orăștie

Paza bunurilor
în conformitate cu preve

derile art.16 din Legea nr.18/ 
1996 privind paza obiectivelor, 
bunurilor și valorilor (publi
cată în Mon. Of. nr.75 din 11 
aprilie 1996), primarii au obli
gația să ia măsuri ca în co
mune și sate să se asigure 
paza bunurilor publice și ale 
cetățenilor de către locuitorii 
acestora, prin rotație, de că
tre gardieni publici, paznici 
salariați sau prin societățile 
specializate de pază, conform 
hotărârilor consiliilor locale, 
după consultarea prealabilă a 
locuitorilor. Plata serviciului de 
pază se face din fondurile 
bugetare locale, în care sens 
consiliile locale adoptă măsurile 
în consecință. Persoanele care 
sunt puse să execute paza 
prin rotație trebuie să fie ce
tățeni români și să fi împlinit 
vârsta de 21 de ani; - să aibă 
aptitudini fizice și intelectuale 
adecvate; - să fie cunoscute 
ca persoane corecte, cu o 
bună conduită cetățenească și 
să nu aibă antecedente penale 
pentru infracțiuni comise cu 
intenție; - să aibă serviciul mili
tar satisfăcut.
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PREOTUL SATULUI Se conturează 
Centrala telefonică din Ilia

Preotul este o personalitate 
proeminentă a satului. Un 
asemenea om este și dl loan 
Burza din satul Pogănești, comuna 
Zam. S-a născut în Pogănești, a 
urmat opt ani de școală în satul 
Almaș - Săliște, a dobândit o 
meserie la o școală profesională, 
după care a urmat Seminarul 
Teologic la Curtea de Argeș și 
Caransebeș. Imediat ce a devenit 
preot s-a întors acasă și de peste 
20 de ani slujește la bisericile din 
Almaș - Săliște, Almășel, 
Micănești, Brășeu și Godinești. 
Sfinția sa păstorește circa 250 de 
suflete. Este - astăzi - un om de 
vârstă mijlocie și un interlocutor 
extrem de agreabil, volubil și de o 
modestie exemplară. Este 
căsătorit - dna preoteasă fiind 
asistentă la Spitalul din Zam - și 
are o fată care este studentă la o 
facultate de jurnalistică din 
Timișoara. Locuiește în satul na
tal, chiar în casa părintească.

Cele cinci biserici la care 
slujește părintele loan Burza sunt 
din lemn, de aceea, în afară de cea 
din Almaș - Săliște, nu au picturi 
d numai icoane. Toate sunt vechi, 
micuțe.

L-am întrebat pe dl părinte cum 
sunt oamenii pe care-i păstorește 
și ne-a răspuns scurt:

- Foarte cumsecade, iubitori de 
Dumnezeu și de cele sfinte.

- Vin la biserică?
- Da. La marile sărbători vin toți 

sătenii.
- Spunea cineva că nu este 

neapărată nevoie să se meargă la 
biserică fiindcă omul se poate ruga 
și acasă.

- Ba este. în Biblie se spune

Scade numărul 
infracțiunilor

în anii de după Revoluție, 

fenomenul infracțional a 
cunoscut în România o 
amploare fără precedent, 
atât în sfera criminalității eco- 
nomico-financiare, cât și în 
ce privește faptele grave 
comise cu violență (omoruri, 
tâlhării, violuri etc.). Se pare 
însă că după un vârf 
consemnat între anii 1996- 
1998, în acest an numărul in
fracțiunilor este în scădere. 
Dl.pit.major Gheorghe 
Mihalache, șeful postului de 
Poliție Dobra, ne asigura că 
în satele comunei Dobra fe
nomenul infracțional s-a 
redus simțitor de la 
începutul acestui an. “Ma
joritatea agenților economici 
de pe raza comunei și-au 

că dacă oamenii se roagă împreună, 
vine Dumnezeu între ei. Rugăciunea 
în comun în biserică este mai bine 
primită în ceruri.

- Ajută oamenii biserica?
- Da. Deși în cele cinci sate 

existența se câștigă greu fiindcă 
pământul produce puțin. Dar, de câte

ori apelez la ei pentru diverse lucrări 
de întreținere a sfintelor lăcașe, 
contribuie fiecare, după posibilități, 
la realizarea acestora.

Cu ani de zile în urmă, preotul 
loan Burza a avut un necaz. O bună 
perioadă de timp și-a pierdut glasul, 
cum se zice. Le-a spus enoriașilor 
că în condițiile respective nu-și mai 
poate împlini menirea.

- Ba nu părinte - i-au zis 
credincioșii. Vino la biserică să te 
vedem.

Părintele a urmat un tratament 
și bunul Dumnezeu i-a redat vocea. 
Are iarăși un glas frumos ce 

ȘTIRI DIN DOBRR
încetat activitatea, astfel că 
tentațiile furturilor s-au redus. 
S-au cam terminat și certurile 
stârnite de aplicarea Legii 
fondului funciar; iar acolo 
unde mai sunt scântei noi 
intervenim (deși legal nu intră 
în atribuția noastră) pentru a 
preveni scandalul. Mai avem 
încă infracțiuni la domeniul 
silvic (furturi de lemne de foc 
- de nevoie!), dar nu au fost și 
sperăm să nici nu avem fapte 
grave”.

“Pentru a se îmbunătăți 
activitatea poliției locale, în 
sensul operativității in
tervențiilor, ar fl necesară 
dotarea postului cu o 
mașină” - ne spunea în 
încheiere dl plt.maj. 
Gheorghe Mihalache. 

răsună plăcut sub bolta sfintelor 
lăcașe. Oamenii din cele cinci 
sate vin la preotul loan Burza 
nu numai să se împărtășească, 
ci și atunci când au nevoie de 
un sfat, un îndemn, o încurajare 
ș.a. Căci în viață sunt multe 
necazuri și oamenii le pot 
depăși numai prin rugăciuni, prin 
împlinirea sfaturilor părintelui, 
celui chemat să-i păstorească 
pe oameni. îndemnându-i pe 
calea spre biserică.

Părintele loan Burza 
locuiește în Pogănești în casa 
părintească și are o gospodărie 
bine rostuită. Oamenii din sat îl 
văd muncind pământul, cosind 
ș.a. Are în ogradă cinci bovine, 
cal, porci, păsări ș.a. Ne spunea:

- Salariile preoților sunt mici, 
de aceea mă ocup de lucrul 
pământului și de creșterea 
animalelor. Fata - studentă la 
Timișoara - ne costă mult, viața 
este tot mai scumpă. Ne 
adaptăm și noi preoții din mediul 
rural perioadei de tranziție, 
necazurilor prin care trece țara.

îngrijorarea părintelui loan 
Burza - preotul satelor Almaș - 
Săliște, Almășel, Micănești, 
Brășeu și Godinești - este acea 
că în anii din urmă a oficiat 
foarte puține botezuri și a 
participat la foarte multe 
înmormântări. în finalul discuției 
noastre ne-a spus:

- Viața este grea, dar este 
bine ca oamenii să spere și să 
ne rugăm lui Dumnezeu să ne 
ajute pe fiecare și pe toți să ne- 
o îmbunătățim. Amin!

Traian BONDOR

Doar producerea 
pâinii a rezistat 

tranziției
Cooperativele de con

sum au deținut pe vremuri 
monopolul activității 
comerciale în mediul rural. 
Dar cum comerțul este 
sectorul de activitate în 
care inițiativa particulară s- 
a manifestat cel mai 
puternic, multe din 
magazinele cooperației și- 
au închis porțile. Și la Dobra 
multe spații comerciale 
aflate în proprietatea 
cooperației sunt fără 
activitate. Printre puținele 
activități ale cooperației 
care au rezistat greutăților

•
i Ani în șir - nu puțini -
■ blocul ce se construia, 
1 început înainte de 1989 în 
1 centrul comunei Ilia, a rămas 
J în structura sa de beton, iar 
, macaraua turn a stat
■ înțepenită în nemișcare. Dar 
i iată că în septembrie anul 
• trecut, lucrurile au început să 
1 se miște. Structura de beton 
J părăsită a fost cumpărată de 
i Romtelecom Deva, au fost
■ aduse materiale de construcție
■ - bea, lemn ș.a. Au venit și
■ constructorii. Macaraua a 
1 început din nou să-și 
J rotească brațul ei lung. 
, Oamenii lliei s-au bucurat
■ aflând că acolo se va realiza
■ spațiul pentru o centrală 
1 telefonică automată.

La magazinul universal din Romos gestionat de Paula 
Sinea există marfă din abundență. 

Foto: Traian MÂNU

tranziției se numără 
producerea pâinii la 
Brutăria Dobra. Tatiana 
Tămaș, gestionara bru
tăriei, ne spunea că aici se 
produc în medie 500 de 
pâini pe zi, care se 
comercializează la un preț 
rezonabil (4000 lei/ o pâine 
de 1,2 kg), în magazinele 
cooperației din satele Ră- 
dulești, Stăncești, Ohaba, 
Mihăești, Roșcani, Pane, 
Lăpugiu de Sus, Lăpugiu de 
Jos și Dobra. Totuși, și ac
tivitatea de producere a 
pâinii este afectată de 
concurența - oarecum 
neloială - a particularilor 
care produc pâinea cu făina 
oamenilor, vânzând-o astfel 
la un preț mai scăzut - 
spunea dna Tămaș.

Ciprian MARiNUȚ

Lucrările au fost reluate la 
început de SC ,,Condor" SA 
Deva, dar între constructor și 
beneficiar au intervenit 
neînțelegeri legate de res
pectarea termenelor astfel că 
acestea au fost preluate de 
Almoconstruct, firmă a 
,,Romtelecom” care a realizat 
și lucrările de la stațiunea Vața 
de Jos, renumită pentru ritmul 
înalt de lucru și calitate.

Am fost recent pe șantier. 
Am găsit mulți oameni și 
utilaje la montarea aco
perișului, realizarea pământării 
etc. Pereții interiori și exteriori 
au'fost realizați și a început 
tencuitul interioarelor. Lucrările 
sunt conduse de maistrul Mar

De la Cerbia până ta 
Almaș Săliște în sate se 
găsesc numai biserici de 
lemn. în imagine biserica de 
lemn din Cerbia construită 
în sec. XiV.

Foto: Traian MÂNU

tin despre care am aflat că i 
este un bun organizator. Se J 
acționează intens la finisarea , 
câtorva spații care să • 
permită montarea aparaturii, J 
lucru ce va avea loc în ■ 
curând. întreaga clădire va fi • 
terminată cu toate utilitățile în j 
luna octombrie. i

,, Romtelecom” a luat doar J 
două scări, dar blocul are , 
trei. Cea de a treia aparține • 
,,Consumcoop”șinuseștie J 
încă ce soartă va avea. Ar fi ■ 
bine să i se caute una sau 1 
să fie licitată de cineva care J 
să-i dea o întrebuințare. ■

Traian BONDOR 1

Cea mai 
tânără familie 

din Lăpugiu 
de Jos

Cea mai tânără familie 
din comuna Lăpugiu de 
Jos - cum ne spunea dna 
Maria Cîmpureanu, se
cretara consiliului local 
- este cea alcătuită din 
fosta d-șoară Lavinia 
Bubie și Emiiian An- 
drășesc. fi urăm casă de 
piatră! Menționăm că în 
perioada trecută din 
acest an în localitate s-au 
încheiat doar două 
căsătorii, s-au înregistrat 
șase nou născuți și s-au 
eliberat 16 certificate de 
deces. (Tr.B.)

^indicatul liber al 
personalului din rețeaua 
sanitar-veterinară a județului 
Hunedoara și Colegiul 
medicilor veterinari din județul 
nostru, reprezentate prin 
liderul Miron Ștefan și, 
respectiv, președintele dr. 
Cristea Gheorghe, au adresat 
un protest dlui prefect Nicolae 
Stanca. Acest protest dă 
expresie unor nemulțumiri 
cauzate de o serie de lipsuri 
în desfășurarea activității, 
considerând că este afectată 
chiar și demnitatea profesiei 
sanitar-veterinare și s-au 
pierdut o serie de drepturi le
gal acordate. Datorită unor 
măsuri de reorganizare a 
rețelei și trecerii la consiliile 
locale a unor posturi, Direcția 
sanitar-veterinară n-a primit 
fonduri pentru plata a 195 de 
salariați, aceștia neputându-și 
astfel primi salariile începând 
cu luna aprilie a.c.
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organice sanitar-veterinare nr.*4O6r2Tă profesiunii de medic 
60/1974, completată cu Leger v-'ierinar și aplicarea Legii nr. 
nr. 75/1991, cu finanțare de la 
bugetul de stat și parțial 
autofinanțată din surse 
extrabugetare; anularea 
ordinului comun al Depar
tamentului Administrației 
Publice Locale și Ministerului 
Agriculturii și Alimentației 
privind trecerea personalului 
sanitar-veterinar în aparatul 
propriu al consiliilor locale.

2. [X'ăsirea sumelor pentru 
plata integrală a personalului 
sanitar-veterinar forțat să 
treacă în subordinea consiliilor 
locale, acordându-se gradațiile 
și sporurile obținute în decursul 
ultimilor ani.

3. Urgentarea finalizării

Lw^ff^ceste motive și 
altele ce decurg din ele, în 
scopul prevenirii dezorganizării 
serviciilor sanitar - veterinare și 
apariției unor epizootii cu 
pierderi incalculabile pentru 
economia țării precum și a unor 
îmbolnăviri ale oamenilor prin 
consumul unor produse 
alimentare de origine animală 
ce ar putea constitui epidemii 
deosebit de grave sau 
toxiinfecții alimentare ce nu pot 
fi evaluate prin suferința umană 
produsă, întreg corpul medical 
veterinar (medici, asistenți 
veterinari) a hotărât să înainteze 
un PROTEST, cu următoarele 
REVENDICĂRI:

1 • Li'enținerea rețelei sanitar
- veterinare unice, independente 
^^uțonome^^onfomi^egi^^adruluijuridi^ențru^racțica^^părareasănățăți^animalelo^

218/ 1998 privind licitarea 
concesiunilor publice sanitar- 
veterinare.

4. GJvând în vedere că 
pe'ntru serviciile publice sanitar- 
veterinare situate în zonele 
declarate ca defavorizate, 
sărace, depopulate, cu potențial 
economic scăzut al populației, 
nu vor fi opțiuni de liberă 
practică a profesiunii de medic 
veterinar, deoarece nu se pot 
asigura sursele necesare, să se 
facă o analiză riguroasă și 
corectă a acestor cauze, 
corelată cu necesitatea 
menținerii acestora în funcțiune 
ca fiind indispensabile pentru

sănătățiTp&blice și stabilirea 
resurselor nece'sBȘpfentru 
finanțarea acestora de la 
bugetul de stat, cunoscând și 
faptul că majoritatea consiliilor 
locale nu dispun de aceste 
fonduri.

5. Atribuirea imediată și 
efectivă a fondurilor necesare 
programului strategic al 
acțiunilor sanitar-veterinare 
conform Ordonanței de 
urgență nr. 42/ 13.04.1999, 
aprobate prin ordinul ministrului 
Agriculturii și Alimentației nr. 
130/ 28.12.1998, având în 
vedere că Normele sanitar - 
veterinare impun deja 
efectuarea operațiunilor din 
programul strategic, care nu 
poate fi realizat din lipsa 
fondurilor

Iz'e fondul nemulțumirilor 
generale ale personalului din 
rețeaua sanitar-veterinară, vă 
rugăm și vă solicităm, die Pre
fect, ca în calitatea dvs., de 
reprezentant al Guvernului în 
teritoriul județului Hunedoara, 
să transmiteți acest protest și 
revendicările formulate 
Guvernului, respectiv dlui prim 
ministru, Radu Vasile, care 
apreciem că nu este informat 
și nu cunoaște greutățile 
enorme create sectorului 
sanitar-veterinar, precum și 
situația precară în care se află 
rețeaua sanitar veterinară din 
țară.

Au speranța că aceste 
revendicări vor fi însușite și se 
va reveni la situația logică și 
normală pentru intrarea în 
legitimitate a acestei activități, 
vă mulțumim - se spune în 
finalul protestului.
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ANUNȚ PUBLICITARr
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, 86,1194 % (941 acțiuni) din acțiunile

Societății Comerciale “REPARAȚII SIDERURGICE” - SA» ♦
cu sediul în Călan, b-dul Furnalistului, nr. 17/G, județ Hunedoara, cod fiscal R 10381050, număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/201/1998, având:

Obiectul principal de activitate: activitate de întreținere și reparare a utilajelor din domeniul siderurgiei 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.308.125 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 6.127.162.000 lei
Pierdere a ultimului an încheiat; 99.173.000 lei
Structura acționariatului la data de 15.03.1999 este:

Act onar
FPS

Nr. acțiuni
45.062

%
86,1194

SIF - -
FFM 7.263 13,8806
Manager - -
TOTAL 52.325 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.126.550.000 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 33.796.500 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 1.06.1999, ora 12, 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 8.06.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participant.
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/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 
Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

Marți
11 mai

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handi
cap 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 52) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 452) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Lege 
șl harababură (co. SUA 
1974) 22.45 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a./ 

r) 9.00 Ultimul tren (r) 10.00 
Ecranul (r) 10.30 Primul val 
(s/r) 11.45 Surprize, sur
prize (r) 13.15 Rebelul (s, 
ep. 46) 14.00 Conviețuiri

15.00 Iugoslavia, încotro?
15.10 Limbi străine. Fran
ceză 15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s, ep. 33) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
853) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Căsuța din 
prerie (s, ep. 23) 21.00 
Sensul tranziției

ANTENA I
6.45 Dimineața devre

me 10.00 Știri 10.20 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 
11.30 Odiseea americană 
(do) 12.00 Civilizații 
pierdute (do) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda 
(s, ep. 36) 14.00 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 39)
16.10 Luz Maria (s, ep. 10)
17.00 Știri 17.25 Camila (s, 
ep. 64, 65) 19.00
Observator 20.00 Ivanhoe 
(dramă SUA 1982) 22.15 
Observator 22.45 Tucă 
Show

PRO IV
10.00 Tânăr și 

neliniștit (s/r) 11.00 Un 
străin printre noi (f/r)
12.30 Dharma și Greg (s/ 
r) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică 
(s) 14.30 Planeta fantas
tică (s) 15.00 Oglinda tim
pului (s) 15.30 Familia 
Bundy (s) 16.00 Tânăr șl 
neliniștit (s) 16.45 Ștren- 
gărița (s) 17.30 Știrile PRO 
TV 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 3)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 61) 
22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Susan (s, ep. 13) 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
7.00-12.30 Filme șl 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Milady (s/r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste

AGENȚIA DE OCUPARE Șl FORMARE 
PROFESIONALĂ

Centrul de Formare Profesională 
Hunedoara Deva in colaborare cu 

ASOCIAȚIA “ALTER EGO” 
______________Organizează un______________

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

TEMATICA CURSULUI: 
>Management 
^Managementul resurselor umane 
^Marketing 
^Gestiune financiară. Contabilitate informatizată 
> Legislația muncii
>Informatică 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.

\RE ORIGINALI
MIMAI din orașele mari ale Germaniei șl Olar c 2 f

VF
SORTARE PE SEZOANE 
REnijCERE ni; riîîu viiNIT

3%

F
De-pozit Cluj

Saf Vlaha ni. 22 
telifcU 064-266.878, 
266.877, 018 591.874

CTPAL MELAMINAT
(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 FIECARE.

Cetățean italian------------ , --------------------------------

cumpăr câini de 
vânătoare rasa 

Copoi ardelenesc.
Tel. 058/811740.

și putere (s) 18.45 înger
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna 
(s, ep. 42) 21.45 Surorile (s)
22.45 Dă-ml un semn când 
rezolvi situația (co. Franța 
1981)

PRIMA TV
9.00 Prima oră 13.00 

Nimenf nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor 
(s) 16.00 Celebri și bogați 
(s) 17.00 Maria Mercedes 
(s) 18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 16) 
20.20 Iubita mea (co. SUA 
1994) 22.10 Real TV 22.20 
Știri

HB©
10.00 Meciul secolului 

(f. animație SUA 1996) 
11.30 Războinicul de pe 
str. Waverly (f. SF SUA 
’97) 13.15 Franklin (d.a)
13.45 Urmărire în viitor

(thriller SUA 1992) 15.15 
Pasiune incendiară (co. 
romantică SUA ’91) 17.00 
Ador încurcăturile (co. 
romantică SUA 1994) 19.00 
Prima lovitură a Iul Jackie 
Chan (f.a. SUA 1996) 20.30 
Un puști la curtea Regelui 
Arthur (f.a SUA 1995) 
22.00 Donnie Brasco 
(dramă SUA 1997)

PRO IV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
10.00 "Bună dimineața, PRO 
TV e al tăul” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15- 
22.30 Știri locale 23.30 - 00.30 
Talk show “Ghici cine bate 
la ușă?” 00.30 - 00.45 “No 
comment” & “Vorbiți aici!” 
(reluare)

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
costurilor TV.

Marti, 11 mai
3 BERBEC

Vă ocupați de mai multe 
lucruri deodată și nu-i 
bine. Fiți mai chibzuiți, 
alegeți-vă prioritățile căci 
nu faceți diferența între 
lucruri.

□ TAUR
încercați să găsiți o 

ocupație care să vă facă 
plăcere. Nu evitați 
schimbările. Poate ar fi 
rentabilă o investiție pe 
termen lung.

3 GEMENI
Sunteți foarte activ. 

Situația dv profesională și 
financiară nu este prea 
bună. Pe viitor însă, ar fi 
bine să vă elaborați alte 
strategii, pe termen mediu.

O RAC
Vă vedeți de treabă 

uitând de restul 
problemelor. Puteți obține 
avantaje, dar veți supăra [ 
pe ceilalți. Observațiile pe 
care le faceți rănesc și 
pălăvrăgeala vă poate 
aduce necazuri. Fiți 
vizionari pentru a avea 
prieteni nu dușmani.

Z LEU
Aveți încredere în sine, 

sunteți în relații bune cu 
anturajul, bunăvoința și 
amabilitatea dv trezesc 
simpatia celor din jur și 
popularitatea dv crește.

O FECIOARĂ
Trebuie să vă înfrângeți 

sentimentele negative și 
să vă bucurați de micile 
plăceri. Veți constata că 
bolile vă vor ocoli.

O BALANȚĂ
Vă îngrijorează

problemele de acasă, și 
nu-i cazul să le tot 
amânați. Primele zile ale 
săptămânii vă aduc 
succese. Nu aveți nici un 
prieten la nevoie.

3 SCORPION
Jupiter vă ajută la 

îmbunătățirea bugetului, 
dar fiți atenți și răbdători 
căci altfel nu veți obține 
nimic.'

Z SĂGETĂTOR
Cu actualul prieten (ă) 

aveți obiective și direcții 
comune, vă ajutați reciproc 1 
atât profesional cât și în 
celelalte domenii ale vieții. 
Nu ratați ocazia!

Z CAPRICORN
Dacă simțiți că lumea s- 

a întors împotriva dv., ar fi 
mai bine să plecați în 
concediu. Vina vă aparține, 
nu o căutați la alții. Cauza - 
oboseala accentuată.

3 VĂRSĂTOR
Sunteți deciși, aveți 

demnitate, comportamentul 
dv uirtiindu-i pe prieteni și 
pe dușmani. în dragoste, 
dați mai multă atenție 
partenerului!

Z PEȘTI
Veți avea unele com

plicații la locul de muncă; 
în viața personală însă, din 
contră, schimbările vor fi 
pozitive.

neteseep
\_________ /

http://www.sof.ro
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UAÎNZARI
U M

• Vând apartament două 
camere, confort I, etaj 1, cu 
telefon, în Brad, str. Libertății, bl. 
CX28. Telefon 217285 sau 
223300. 3433)

• Vând apartament în vilă, 3 
camere, dependințe, mansardă, 
garaj, centrală termică proprie și 
Opel Ascona an fabricație 1986, 
1600 cmc, persoană fizică. 
Telefon 092/234061. (3674)

• Vând casă, trei camere, 
bucătărie, baie, grădină, 45 ari, 
Vețel. Tel. 094/152608 (2030)

• Vând apartament, parter, 
ultracentral, situat la DN7 în 
Orăștie, tel. 242884, între orele 
16-19. (3755)

• Cumpăr motor Mercedes 
sau Volvo, cu cutii viteze Diesel. 
094/561254(2027)

• Vând tractor U650,

familii 
albine. Tel. 218394 (2028)

• Vând dozator Siemens, 
două capete + 2 tuburi CO^, tel. 

649146 (3762)
• Vând urgent chioșc în Piața 

Centrală, Hunedoara, tel. 092/ 
405005, 219522.

• Vând combină recoltat 
cereale, tel. 092/405005, 
219522.

• Vând motocicletă Jawa, 350 
cmc, an de fabricație 1992, tel. 
711016(2951)

• Vând spațiu comercial, 140 
mp și cu plată în rate sau în
chiriez pe termen lung, dotat 
complet, mașină de înghețată 
două capete, 1500 mărci, ex- 
presso cafea, profesional, 400 
mărci. Informații 092/356273, 
711955. (2955)

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos cen
trale termice, calorifere, țeava 
multistrat și fitinguri. Tel. 092/ 
701072 (2953)

• Vând centrale termice
remorcă, plug. Daniș, Câmpuri 
Surduc, 42, tel. 234229. (0038)

• Vând Opel Ascona, 1,6, 
automată, nerulat, motoretă 
Hoinar, tel. 094/600687 (2035)

• Vând urgent AUTO
DUBĂ FRIGORIFICĂ MAN 
3,5 t, înmatriculată și 
AUTODUBA IVECO 3,5 t. 
Tel. Arad: 057/280904, 
057/280753, 057/255522, 
057/259715, 094/697012, 
01/8621112. (OP)__________

• Vând tractor U650, remorcă 
și plug, 50 milioane. Informații 
tel. 094/583153, Peșteana. 
(6502)

• Vând Golf I, neînmatriculat 
și mașină de cusut Singer. 
Informații tel. 094/583195 
(6503).

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577. (2625)

Vaillant (pentru casă, apar
tament), import Germania, stare 
foarte bună, tel. 092/380609 
(2954)

• Vând pavilion apicol. Infor
mații la tel. 711118, Hunedoara. 
(2956)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră ultracentral, telefon 
217176, după ora 16. (3429)

w - “
• Oferim locuri de muncă. 

Câștiguri avantajoase cuprinse 
între 1,5 - 3,7 milioane pe lună. 
Condiții: vârsta maximă 30 ani, 
studii medii. Relații la telefon 
054/713962. (3437)

• Societate comercială an
gajează mecanic de întreținere 
mașini de cusut, vechime în 
muncă 10 ani, vârsta 35-45 
ani, salariu 200 DM. Tel. 
213964, orele 8-16. (3413)

• Societate internațională de 
import oferă imediat locuri de 
muncă și câștiguri între 700.000 
-1.000.000 lei pe săptămână și 
posibilitate de promovare rapidă 
într-un sistem nou de lucru. Nu 
necesită experiență. Telefoane 
094/280444, 621446. (3428)

• Urgent contracte muncă în 
străinătate, sudori, macaragii, 
buldozeriști, tinichigii, ingineri 
mecanici. Telefon 054/625156. 
(3432)

• Societate comercială soli
cită transportatori pentru 1 tonă, 
1.5 tone. Cumpărăm cupoane 
agricole. Ofertele se primesc la 
tel/fax 054/219300, 230793, 
între orele 8-16. (3436)

• Caut distribuitor țuică de
prună, acord facilități. Tel. 092/ 
329384 (2789) __________

• ALTEX angajează șef
magazin, gestionari și ingineri 
service pentru magazinul 
ALTEX - Deva, în următoarele 
condiții: studii superioare/medii, 
vârsta maximă 35 de ani, do
miciliul stabil în Deva. Acte 
necesare: copie după actele de 
studii, curriculum vitae, foto
grafie recentă. înscrierile se 
transmit prin fax 033-230817 
sau prin poștă: Ștefan cel Mare 
6, Piatra Neamț, 5600. Relații la 
telefon: 033/210671 / șef birou 
personal. (OP)._______________

• Angajăm colaboratori, ingineri 
mecanici sau energetici, posesori 
de autoturism, cu cunoștințe în 
domeniul utilizării calculatoarelor și 
cunoașterea limbii maghiare la 
nivel de comunicare pentru un 
domeniu de activitate dinamic și 
diversificat care vă oferă posi
bilitatea de a învăța și de a vă 
dezvolta. Trimiteți C.V. scris de 
mână până la 28 mai 1999 pe 
adresa O.P.nr.2, CP nr. 219, Deva. 
(3427) 

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

• Persoană fizică autorizată
efectuează lucrări de conta
bilitate în regim de colaborator. 
Tel. 054/211020, între orele 9-12 
și 16-18. (2041)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă rotundă 
aparținând SC Gerusia Invest 
SRL Deva. O declar nulă. (0037)

• Pierdut ștampilă nr.1 apar
ținând SC Duomar SRL Deva. 
O declar nulă. (2036)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Bălșan Dorin. îl declar 
nul. (2952)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Romila Petru. îl declar 
nul. (2800)

• SC. ComserSRL Hunedoara 
pierdut facturi cu nr. 1492851. 
1452614 și de la nr. 1492621- 
1492630, avize de expediție 
600860-600861, ștampilă rotundă 
cu nr.5. Le declar nule. (2798)

MEMORARE
• Au trecut 6 luni de la 

pierderea pentru totdeauna a 
dragei noastre

DIACONESCU ELSA 
ELISABETA

Soțul, copiii și nepoții nu te 
vor uita niciodată. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace! Slujba 
de pomenire va avea loc azi,11 
05 1999, la Biserica catolică 
din Hunedoara, ora 18. (2799)

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

• Vând iapă 8 ani și mânză 
un an. Gurasada,familia Pușa. 
(3418)

• Vând pui pisică Birmaneză. 
Relații telefon 094/524487. 
(3429)

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

• S.C.vinde utilaje frigorifice, 
industriale, noi și semiuzate. 
Italia, garanție, plată eșalonat, 
Sebeș, tel. 094/558716 (2650)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12A. Tel. 
233246

• Vând familii de albine, 
semiremorcă apicolă, Orăștie, 
tel. 241249 (3761)

SC CONDOR SA
VONKXX DEVA
Prin Antrepriza SUT Prestări Servicii

Deva, str. Depozitelor, nr.21, tel/fax: 226157; 
221175

1. Asigură o gamă variată de produse și servicii 
din domeniul construcțiilor: betoane, mortare, 
agregate sortate, prefabricate din beton, confecții 
metalice, utilaje și mijloace auto, automacarale.

2. Execută lucrări de instalații, tinichigerie și 
izolat țevi.

3. Confecționează material lemnos pentru 
șarpante.

4. Vinde prin licitație publică în fiecare 
miercuri mijloace fixe casate conform listei afișate 
la sediul societății.

5. Vinde prin licitație publică fier vechi.

• Fiul Dragomir, nora Mihaela 
și nepotul Adrian, împreună cu 
cuscrii din Ormindea anunță cu 
adâncă durere în suflet pier
derea celui care a fost

ANDRAȘ CORNEL
un bun tată și bunic. Dumnezeu 
să-l odihnească. (2039)_______

Handbal feminin
Astăzi, începând cu ora 

16, la Sala Sporturilor din De
va, Universitatea Remin Deva 
întâlnește echipa Viromet Or. 
Victoria. Suporterii echipei 
devene vor fi martorii ultimei 
etape din cadrul Campionatului 
Diviziei A seria Vest, la hand
bal feminin. (Cr.C.)

SC HABER 
INTERNAȚIONAL SA 

HAȚEG
Organizează în data de 17 mai 1999 CONCURS 

pentru ocuparea postului de 
LĂCĂTUȘ MECANIC.

Condiții:
• calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
• vârsta maximă 30 ani.

Cererile se depun la Biroul organizare, personal, 
salarizare până în data de 14.05.1999.

Informații suplimentare la telefon 770130, 
int.215.

BERE HAȚEGANA - O BERE PE PLACUL TĂU!

UNIVERSITATEA DE VEST 
“VASILE GOLDIȘ” ARAD 

Organizează în 24 iulie 1999 concurs de admitere la:

• Facultatea de Drept (acreditată definitiv)

• Facultatea de Marketing (acreditată definitiv)
• Facultatea de Medicină
• Facultatea de Stomatologie
• Facultatea de Științe Umănist Creștine
• Facultatea de Științe Politice
• Facultatea de Educație Fizică și Sport
• Colegiul Universitar Pedagogic
• Colegiul de Tehnică Dentară
• Colegiul Universitar de Nursing
• Colegiul Universitar de Fiziokineoterapie: toate 

autorizate prin HG 294/97
• Școala Posliceală:

- Asistent Farmacie și Fitoterapie
- Infirmieră
- Agent Comercial
- Agent și Ghid de Turism
- Asistent Social
- Contabilitate-lnformatică
- Relații Publice și Secretariat
- Managementul Operațiunilor Vamale

La Școlile postliceale se pot înscrie și absolvenți fără 
Diplomă de Bacalaureat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9- 
16, la telefon 057-256391, int.18 și 15, la Biroul Relații 
Publice, Campusul Universitar, str Feleacului, nr. 1

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE 
Groupe Societe Generale

B.R.D. A MAJORAT DOBÂNZILE LA DEPOZITELE PE TERMEN ÎN LEI,

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49" 
din 9.05.1999

s
TRAGEREA

NOROC
din 9.05.1999

24- 2-13-30-26-27 
Fond dd câștiguri: 
3.955.541.950 lei

2-2-2-9-2-7-2 
Fond de câștiguri: 

918.119.482 lei
z

Uzina Mecanica Cugir
Cu sediul în Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, jud. Alba 

angajează prin concurs 
PSIHOLOG.

SOCIETATE 
COMERCIALĂ 

activitate diversă 
prestări servicii de 

alimentație publică 

ANGAJEAZĂ 
BUCĂTARI, BARMANI 

Șl OSPĂTARI 
CALIFICAȚI.

constituite de persoanele fizice
zile: 7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095

• Cu plata " ~
dobânzii lunar - 60 61 62 63 64 65
• Cu plata
dobânzii la expirare 45 46 47 60 6 14 65 66 75 90

Relații suplimentare se primesc zilnic la sediul 
Uzinei Mecanice Cugir, Biroul Personal, între 
orele 7.00-15.00, telefon 751420, interior 131.

Salariu atractiv șl 
alte avantaje.

Informații supli
mentare la sediul firmei 
- str. Sântuhalm nr.l.

Telefon 221113.

Dobânzile cuvenite pot fi capitalizate de către deponent - în cazul depozitelor cu plata 
dobânzilor lunar, sau automat - în cazul depozitelor cu plata dobânzilor la expirarea termenului. 
Prin capitalizarea noilor niveluri de dobânzi, veniturile anuale corespund următoarelor 
randamente (dobânzi):

Termen Nivel dobândă obținut prin capitalizare, în cazul 
depozitelor cu plata dobânzilor:

lunar (% pe an) la expirarea termenului (% pe an)

1 lună 79,59 79,59
2 luni 81,30 80,40
3 luni 83,04 79,51
6 luni • 84,78 74,24
9 luni 86,55 72,92
12 luni 88,33

BRD nu percepe comisioane la constituirea și desființarea depozitelor.
Depozitele constituite de persoanele fizice sunt garantate potivit Legii nr. 88/ 1997.
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- Am discutat chiar zilele 
trecute cu susținători ai noștri 
din America, le-am spus 
despre ce este vorba, ei vor 
veni în curând în zonă să vadă 
la fața locului ce este și ce pot 
face și avem convingerea că ne 
vor ajuta și aici, așa cum ajută 
de mulți ani Fundația “Isus - 
speranța României”, pe care o 
am în Timișoara, din anul 
1992, și prin care am făcut 
multe lucruri bune la 
Timișoara, Reșița, Buziaș, 
Recaș, în alte localități 
bănățene. Ei sunt dispuși chiar 
să preia întreaga .mină, s-o 
retehnologizeze și'să-i redea 
obiectul de activitate, dar mai 
ales să investească în 
obiective sociale, de protecție 
a copiilor, vârstnicilor, 
handicapaților, construind un 
așa-zis centru profesional și 
de integrare socială.

- Și noi, cei de la Fundația 
“Betania”, ne vom implica și

Aflat în dezbatere

Noul sistem electoral 
"incendiază" Parlamentul

Prezent la Deva, la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
deputatul PRM llie Neacșu a 
criticat în termeni duri noul 
sistem electoral care se 
intenționează să fie 
promovat de către PDSR și 
PNȚCD. Prin sistemul 
HOND - sistem ce presu
pune ridicarea pragului elec
toral - a apreciat deputatul 
PRM, se pune un căluș în 
gura partidelor mici. 
Promovarea acestui sistem
- este de părere llie Neacșu
- reprezintă o crasă prostie, 
întrucât s-ar putea ca la 
alegerile viitoare PNȚCD și 
Convenția să nu fie pe locul 
doi, situație din care nu au 
'decât de pierdut.

Adoptarea siste- 
kmului HOND, în

Vineri, la sediul 
Consiliului județean, a avut 
loc o conferință de presă al 
cărei subiect a fost “Eclipsa 
’99”, privind evenimentele 
speciale, pagina web a 
programului “Eclipsa ’99" și 
circuitul turistic al jurnaliștilor 
străini. La conferință au fost 
prezenți dna Liana Boțoc, 
reprezentantul Autorității 
Naționale pentru Turism, 
Oficiul de Promovare a 
Turismului, dl Emil Mîndru, 
regizor, și reprezentanți ai 
presei locale.

în cea de-a doua sa 
parte, compania de 
promovare a programului 
“Eclipsa ’99" aduce un ele
ment de noutate 
evenimentele speciale care 
vor fi organizate în preajma 
și în timpul eclipsei totale de 
soare din 11 august. Aceste 
evenimente au ca principal 
scop prezentarea într-o 
manieră atrăgătoare și 
profesionistă a ofertei
\_____________ ________

La Mina Boița-Hațeg
vom susține proiectele de 
reconstrucție a perimetrului 
Minei Boița-Hațeg - a adăugat dl 

*Timotei Vălean, deși avem 
activități complexe, în derulare, 
în Hațeg. Și suntem absolut 
convinși că dl Petre Dugulescu, 
a cărui soție este din Hațeg, iar 
domnia sa a păstorit vreo 15 ani 
pe aceste meleaguri, unde se 
întoarce mereu cu dragoste, ne 
va ajuta să izbândim.

împlinirea ideii și speranței 
celor trei interlocutori depinde 
însă de doi factori importanți, 
pentru realizarea cărora cer 
insistent și urgent sprijin de la 
organele locale și centrale ale 
domeniului minier și ale puterii 
politice.

- Perimetrul Boița-Hațeg să 
fie declarat zonă defavorizată 
pentru ca oamenii interesați să 
ajute să-l poată echipa în 
timpul cel mai scurt cu tot ceea

opinia deputatului PRM, nu 
exclude o criză guverna
mentală - o înțelegere între 
PDSR și PD - ultimul fiind cel 
mai defavorizat în urma 
adoptării acestui sistem elec
toral. O altă variantă posibilă 
este aceea că tineretul din 
PDSR nu dorește ca Ion 
Iliescu să ajungă din nou 
președinte, fapt ce explică 
asemenea demersuri.

în context, deputatul llie 
Neacșu a mai apreciat că 
declanșarea unei crize 
guvernamentale are la bază 
retragerea PD-ului de la 
guvernare, întrucât noui sistem 
electoral îl va afecta foarte 
mult, numărul parlamentarilor 
PD poate fi chiar înjumătățit.

r CONFERINȚE DE PRESA ]

Eclipsa ’99
turistice a celor patru zone de 
maximum interes situate în 
banda de totalitate - Retezat, 
Râmnicu-Vâlcea, București 
și Litoral - sub aspect istoric, 
geografic, cultural și religios. 
Sub auspiciile Oficiului de 
Promovare a Turismului, în 
perioada 9-15 august vor fi 
organizate diverse
evenimente speciale în 
zonele în care eclipsa poate 
fi observată în punctele ei 
maxime: Retezat - Eclipsa la 
maximă altitudine, Rm. 
Vâlcea - Eclipsa la maximă 
vizibilitate, București - 
Capitala Eclipsei, Litoral - 
cerul senin al Eclipsei.

în pagina web a 
programului "Eclipsa ’99", 
www.eclipsa.ro este 
adresa la care, navigând pe 
Internet, se pot obține cele 
mai recente informații 
despre ultima eclipsă totală 
de soare a acestui mileniu, 
eveniment care pentru 2 
minute și 23 secunde va 

ce este necesar aici;
- Patrimoniul fostei mine să 

fie concesionat fără condiții 
materiale investitorilor străini, 
cu obligația că ei îi vor da o 
nouă întrebuințare, la cote 
valorice și calitative 
superioare, în avantajul 
locuitorilor din zonă.

Altminteri, dacă oamenii de 
afaceri nu vor fi ajutați, fără 
tracasări și fără chinuitorul 
nostru sistem birocratic, 
demolator, le va fi greu să-și 
pună planurile în practică, totul 
la Boița-Hațeg se va nărui, iar 
cele 110 familii din localitate, 
din care doar opt oameni 
lucrează, vor rămâne în 
continuare fără vreun rost.

Sperăm ca apelul pentru 
Boița-Hațeg să fie recepționat 
repede acolo unde trebuie și 
să fie susținut de măsuri 
pozitive, imediate.

Deputatul llie Neacșu s- 
a pronunțat împotriva 
înființării noii Agenții de 
Valorificare a Activelor 
Bancare - structură bugetară 
în care salariile vor fi în jurul 
a 1500 dolari - fapt ce “nu 
reprezintă decât o mare 
absurditate pentru că fiecare 
bancă are servicii specia
lizate pentru recuperarea 
creditelor’’.

Demnitarul PRM a mai 
precizat că într-o perioadă 
scurtă de timp se vor da 
publicității listele cu 
datornicii de la Bancorex - 
pentru ca românii să știe 
pentru cine plătesc și mai 
ales cui să nu mai dea 
voturile.

Corne! POENAR

aduce România în centrul 
atenției lumii.

Pentru a răspunde 
interesului față de România 
ca destinație turistică și 
tărâm privilegiat, pentru 
observarea ultimei eclipse 
totale de soare a acestui 
mileniu se va organiza un 
circuit turistic la care vor 
participa reprezentanți ai 
celor mai prestigioase 
publicații și canale de 
televiziune din străinătate. 
Au fost invitați să participe 
jurnaliști din SUA, Marea 
Britanie, Germania și Italia.

Pe plan local, Agenția de 
Dezvoltare Turistică a 
întocmit patru programe la 
standarde europene, care 
au fost aprobate de 
Ministerul Turismului. Din 
lipsa fondurilor, aceste 
programe au rămas în faza 
de proiect, neexistând 
deocamdată posibilitatea 
financiară pentru derulare.

Cristina CÎNDA

(Urmare din pag. 1) Continuă “skanderberg"-ul
doar Restaurantul “Transilvania" 
și Patiseria "Macul Roșu", sunt o 
miză forte pentru care "circul" de 
la “Ardealul" continuă neobosit. 
Noul episod din tulburata istorie 
post-decembristă a firmei a 
început la finele lui 1997. Practic, 
la “Ardealul" a început din acea 
perioadă o privatizare “la două 
capete". Una, promovată de sus 
în jos, a generat apariția a șase 
contracte de leasing imobiliar cu 
clauză irevocabilă de cumpărare 
pe fundația vechilor contracte de 
locație. Artizanii ei au fost doi din 
membrii CA de atunci al firmei, 
dnii Simion Borbeanu, președinte, 
și Aurel Miclea, membru.

în paralel, din cupon în cupon, 
o familie reprezentată de dl loan 
Stancu, român stabilit în 
Germania, a reușit să cumpere 
un număr reprezentativ de 
acțiuni astfel încât să dețină cca. 
41 la sută din portofoliul acțiunilor 
la “Ardealul". Primele scântei au 
ieșit la AGA ce s-a ținut în data 
de 20. 12. 1997, când s-a 
aprobat, în principiu, 
transformarea contractelor de 
locație în contracte de leasing. O 
lume se prăbușește în acționarul 
reprezentativ Stancu, interesat 
de activele “Ardealului”. El este 
pus în fața posibilității pierderii a 
șase dintre ele, reprezentând 63 
la sută din patrimoniu. începe o 
cursă contracronometru în care 
o parte se grăbește să-și suie 
“sacii” în căruță, iar cealaltă trage 
de ei să rămână jos. La patru luni 
deda ședința AGA, în data de 6. 
04. 1998, Consiliul de
Administrație al S.C. "Ardealul" 
S.A. Deva hotărăște transfor
marea contractelor de locație și 
închiriere în contracte de leasing 
imobiliar, stabilește valoarea 
contractelor și redevența lunară 
pe care o vor plăti beneficiarii lor, 
împuternicindu-l pe dl director 
general Simion Sandu Borbeanu 
să încheie aceste contracte din 
partea societății "Ardealul”. 
Contractele se semnează în 
perioada imediat următoare. 
Beneficiarii leasingurilor sunt: 
“Restorom” SRL, administrator 
Gheorghe Muntean, “Alm- 
prodcom" SRL, administrator 
Olivia Luca, “Restosan” SRL, 
administrator Emilia Vișan, “Uno 
Product" SRL, administrator 
Adrian Dorin Bălgrădean, "Gina 
Impex” SRL, administrator 
Gherghina Bărzăune, “Universal 
Import-Export", administrator 
Aurel Micleațocupa funcția de 
membru al CA la “Ardealul" SA 
în timpul semnării contractului de 
leasing).

O inițiativă perfect atacabilă 
de către acționarul repre

Rectificare
Privind anunțul » 

publicat în ziarul 
nostru nr. 2383 din- 
4 mai a.c., în 
legătură cu licitația 
cu strigare pentru 
privatizare, se va 
scrie și citi corect 
Societatea 
Comercială 
STARTRANS SA 
cu sediul în 
Petroșani. 

zentativ Stancu. El atrage 
atenția FPS-ului, încercând să 
răstoarne situația. După mai 
multe lovituri date de părți peste 
și sub centură, în ședința AGA 
din 18.10.1998 se hotărăște 
antrenarea răspunderii civile a 
celor doi administratori, Bor
beanu și Miclea, suspendarea 
lor din funcție și numirea unui 
nou consiliu de administrație. 
Investigațiile efectuate de 
experți ai Direcției Control 
Societăți Comerciale din cadrul 
FPS la societatea “Ardealul” 
concluzionează că, cităm: “Se 
confirmă semnarea de către 
fosta conducere a SC 
ARDEALUL SA a 6 contracte 
de leasing imobiliar fără 
respectarea prevederilor legale, 
prin înstrăinarea a peste 50 la 
sută din activele societății, în 
baza unei aprobări de principiu, 
transformată prin fals într-o 
aprobare definitivă, prețul și 
condițiile de negociere a 
contractelor fiind aprobate

SC "Ardealul" S.A.
Deva

numai de Consiliul de 
Administrație și nu de AGA". 
Urmează o perioadă tulbure, cu 
acțiuni în justiție, plecări și "come 
back"-uri, spargeri de uși, 
“pugilism” amator, ai cărei 
protagoniști sunt fosta con
ducere, incluzând și contabilul 
șef al unității, dl loan Mîțiu, pe 
de-o parte, și noua conducere 
fascinată de importanta poziție 
de acționar deținută de dl 
Stancu.

Ultima “cărămidă” pusă 
confruntării pentru ''Ardealul'' s- 
a făcut în cadrul ședinței AGA 
de săptămâna trecută. Dincolo 
de limbajul folosit de părți, plin 
de culoare pe alocuri, această 
ședință a fost mai mult o 
atenționare pentru acționarii 
societății că dețin un patrimoniu 
valoros și o afacere extrem de 
prost gestionată. HARA
BABURA de care vorbeam la 
început este la ea acasă la 
“Ardealul". Raportul unuia din 
cenzori a arătat că există, nu 
de acum, vicii extrem de mari 
privind modul de organizare și 
exercitare a controlului financiar 
preventiv în firmă, privind modul 
de efectuare și organizare a 
inventarierii patrimoniului, privind 
întocmirea actelor contabile 
aferente activității. Tonul 
raportului lăsa să se înțeleagă 
că e o adevărată aventură să fi 
cenzor la o firmă cu asemenea 
probleme. Nu e ușor să fii nici

întoarcerea la 
barbarie

(Urmare din pag. 1)

armelor, împotriva poporului 
iugoslav care este învinuit și 
pedepsit în totalitatea sa ca 
fiind animat de gânduri de 
purificare etnică, se revarsă 
de peste o lună și jumătate, 
cheltuielilor directe angajate 
- de ordinul a multor miliarde 
de dolari - adăugându-li-se 
pierderi incalculabile de vieți 
omenești și materiale.

Animați de profunde 
sentimente de pace și 

reprezentant al FRS-ului în 
AGA de la "Ardealul”, votul 
acesteia având puterea să dea 
câștig de cauză uneia sau 
alteia dintre părți. Cum 
valabilitatea celor 6 contracte 
de leasing face, în prezent, 
obiectul unor acțiuni judecă
torești, subiectul nu a fost 
disputat. A eșuat și tentativa 
"aripii” Stancu de a spori 
puterile actualului consiliu de 
administrație în detrimentul 
AGA șide a impune, prin 
modificarea statutului societății, 
un unic administrator al 
societății în loc de trei. “Aripa” 
Borbeanu a reușit însă 
introducerea pe ordinea de zi 
a viitoarei AGA discutarea 
înlocuirii actualului consiliu de 
administrație, pe motive de 
incompetență, proastă gestio
nare a societății și ilegalități. 
Fostul administrator Aurel 
Miclea. acuză actuala adminis
trație că, deși nu recunoaște 
contractele de leasing, 
încasează lunar redevențele 
fără să emită facturi pentru 
acestea. S-a precizat că 
valoarea redevențelor achitate 
până acum depășește 330 de 
milioane de lei. Tot pe ordinea 
de zi a viitoarei AGA se va 
discuta și posibilitatea 
reinstalării “amiabile” pe funcție 
a dlui Borbeanu, dat fiind faptul 
că justiția l-a găsit nevinovat de 
faptele pentru care a fost 
suspendat din funcție. Singurul 
pas înainte făcut în ultima 
ședință AGA l-a reprezentat 
adoptarea hotărârii de 
diminuare a capitalului social al 
firmei ca urmare a trecerii 
unuia din active din patrimoniul 
“Ardealul" în cel al firmei 
“Cetate” Deva. Acest lucru, ne 
spune dl ing. Viorel Coposescu, 
directorul Sucursalei Teritoriale 
FPS Hunedoara, elimină și 
ultimul obstacol în calea 
privatizării totale a firmei. De 
îndată ce diminuarea de capital 
va fi operată, FPS va scoate la 
vânzare pachetul său de 
acțiuni. Conform celor decla
rate de dl Coposescu, 
vânzarea acțiunilor FPS la 
“Ardealul" se va face prin 
licitație publică cu strigare. 
Rămâne o întrebare: ce va 
reprezenta cota de acțiuni pe 
care o vinde FPS-ul dacă 
justiția va considera că cele 6 
contracte de leasing sunt 
valabile, iar 63 la sută din 
patrimoniul societății va trece, 
peste cinci ani, în proprietatea 
beneficiarilor? E HARA
BABURĂ, așa că orice 
răspuns poate fi luat de bun...

umanitare, Suveranul Pontif 
și Patriarhul Teoctist au 
semnat o declarație comună 
care cheamă la înțelegere și 
la încetarea ostilităților 
militare în Iugoslavia. Bine ar 
fi ca glasul lor să aibă ecoul 
dorit, iar rațiunea să-i 
călăuzească pe animatorii 
războiului care se pare că și- 
au pierdut mințile și nu mai 
au nici o frică de nimeni și 
de nimic, considerându-se, 
în boieria lor, ca adevărați 
jandarmi și stăpâni ai lumii.

(Urmare din pag. 1)

Dincolo de latura 
ecumenică, vizita Papei 
în România a avut și o 
semnificație politică. Toți 
corespondenții de presă 
au fost unanim de acord 
că vizita va însemna mult

UNITATEA DE CREDINȚĂ
pentru țara noastră, că 

deschiderea și opțiunea 
sa este clară, că suntem 
o țară a păcii, dovadă și 
declarația comună a 

celor două biserici față 
de situația din 
Iugoslavia. în timpul 
vizitei, Papa a făcut apel 
la țările din Uniunea

Europeană pentru a 
sprijini România,
integrând-o în valorile 
europene, pentru că este 
o țară europeană prin 

originea sa latină, prin 
cultură și opțiuni.

Așadar, am fost 
martorii unui moment 
unic, cu adânci 
semnificații. Am fost 
martorii începutului de 
dialog și înțelegere între 
catolicism și ortodoxism, 

susținut de sutele de 
mii de participanți 
care au scandat 
“Unitate” ca și de 
milioanele de oameni 
care au urmărit vizita 
prin intermediul 
televiziunilor și care au 
fost alături cu sufletul.
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