
Proclamația de la Arad
adoptată cu ocazia mitingului de protest împotriva 

hotărârii Guvernului României de a transfera “Statuia 
Libertății” ce semnifică Ungaria milenară, către 
Ordinul Minoriților și de a înființa “Parcul prieteniei 
româno-maghiare”.

în acest sens, participanții la mitingul organizat azi, 
3.10.1999, lansează un apei către țară, pentru a 
sprijini următoarele deziderate:

1. Retragerea Hotărârii de Guvern nr. 770 din 
20.09.1999, ca fiind ostilă voinței cetățenilor Aradului;

2. Anularea Hotărârii Guvernului cu privire la 
înființarea “Parcului Prieteniei”, inițiativă lipsită de 
motivație, deoarece nu avem ce să reconciliem. 
Această acțiune ar reprezenta un demers artificial 
creat ce ar genera suspiciuni și neîncredere 
reciprocă între locuitorii Aradului;

3. Renunțarea de către autoritățile române centrale 
de a impune celor locale, împotriva legii, unele 
simboluri care sunt privite de locuitorii Aradului ca 
fiind anti-românești;

4. Solicităm autorităților arădene: Consiliului local 
municipal și Consiliului județean de a sluji interesele 
celor ce i-au votat, conform jurământului depus la 
învestitură și nu intereselor celor din afara 
frontierelor României;

5. Cerem, în memoria înaintașilor noștri, a 
corifeilor arădeni ai “Marii Uniri”, ca întreaga 
societate românească să înțeleagă sensul mesajului 
nostru și să ni se alăture pentru a nu ni se impune 
această umilință și a ne păstra nepătată demnitatea 
națională.

Participanții la mitingul organizat în 
Piața Revoluției din Arad

■ •

Liderii minerilor din Valea Jiului cer partidelor politice 
sprijin pentru grațierea lui Miron Cozma

în cursul săptămânii 
trecute Vasile Savu și Costel 
Postolache, președintele și 
președintele executiv al 
LSM”VJ”, și Victor Bădârcă și 
Constantin llinescu, preșe
dintele și vicepreședintele 
CSMR (Confederația

Sindicatelor Miniere din 
România), au avut, la 
București, numeroase 
întâlniri cu lideri ai partidelor 
politice atât de la guvernare, 
cât și din opoziție.

Doar la întâlnirea cu 
reprezentanții PUNR și
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PDSR liderii minerilor au pus 
în discuție problema 
eliberării lui Miron Cozma. 
Sindicaliștii din Vale au 
adresat liderului PDSR - Ion 
Iliescu - aceeași rugăminte 
lansată și cu ocazia vizitei 
domniei sale, în 6 august ’99,

la Lupeni și anume: să 
facă demersuri pentru 
grațierea lui Miron Cozma 
sau măcar pentru o 
reducere a pedepsei

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în pag. 2)
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Spre un pol social-democrat
I

Gheorghe Predilă, președintele Uniunii 
Naționale a Producătorilor Agricoli din România, a 
_ declarat că prețurile produselor alimentare vor 
I crește, în curând, cu circa 5-15%, ca urmare a 

creșterii prețurilor la energia electrică și la 
combustibili. Aurel Popescu, președintele 
Organizației Patronale de Ramură a Industriei de 
Morărit și Panificație ROMPAN, spune că 
majorările la combustibili și energie electrică vor 
duce, în curând, la creșteri în medie cu 10% a

prețului la pâine. “Sunt indignat de ceea ce se 4 
întâmplă, dar nu avem ce face1’, a mai spus « 
Popescu.

Mihai Lungu, președintele Asociației Române ' 
a Cărnii, apreciază: “Chiar dacă majorările de ■ 
prețuri la energia electrică și la combustibili sunt 
operabile de la 1 octombrie, probabil că prețurile 
la cârne și la produsele din carne nu vor crește 
imediat, însă până la sfârșitul anului aceste 
prețuri vor crește în mod constant".

\ COOPERATIVA 1)E CREDIT “CONCORDIA ROMÂNA” '
Constituie

DEPOZITE LA TERMEN PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
Termen Persoane fizice Persoane juridice
1 lună 61% 58%
2 luni 61% 58%
3 luni 62% 59%
4 luni 62% 59%
6 luni 63% 60%
9 luni 64% 61%
12 luni 64% 61%
Dobânzi pentru depozite pe termen cu dobândă capitalizată:
1 lună 62% 59%
Informații și relații la: 
DEVA Piața Victoriei, nr.2, 234561, 234562
HUNEDOARA Str. Republicii, bl.8, sc.A, ap.3, 712211
ORĂȘTIE B-dul Eroilor, bl.E, parter, 240575
BRAD Str. Republicii, bl.6, ap.2, 234563, 234564
HAȚEG Str. T. Vladimirescu, bl.S1, parter, 771384
DOBRA Str. 1 Decembrie, nr.9, 283270, 283325
SIMERIA Str 1 Decembrie, bl.104, parter, ■260991
SĂNTANDREI Căminul cultural

V GEOAGIU Str. Progresului, bl.50, parter, 648596

Simpozionul organizat Ia 
Cluj-Napoca de către 
profesorul Dan Voiculescu s- 
a vrut o dezbatere privitoare 
la dezvoltarea României de la 
Revoluția din ’89 încoace, 
precum și principalele căi de 
urmat în perioada următoare 
în viziunea unui pol social
democrat de guvernare. Este 
pentru prima dată când a fost 
posibilă o reunire la aceeași 
masă a președinților PDSR, 
Ion Iliescu, Partidului Demo
crat, Petre Roman, ApR, 
Theodor Meleșcanu, după 
marea „schismă”. Moderator 
- nimeni altul decât fostul 
premier Theodor Stolojan, 
atât de dorit de forțele de 
dreapta cât și de cele de stânga 
ale eșichierului politic 
românesc, deocamdată însă 
neînregimentat politic.

Cu acest prilej, 
președintele PUR și al 
oamenilor de afaceri din țara 
noastră a țintit să pună în 
evidență în fața unei săli 
arhipline de Ia hotelul 
..Transilvania" apropierea 

doctrinelor economice ale 
celor trei importante partide, 
a doctrinelor ideologice care 
sunt identice ca partide sociai- 
democrate. Toți au căzut de 
acord că economia 
românească are nevoie de o 
urgentă relansare pentru a nu 
cădea în 'marasmul 
subdezvoltării ce nu poate 

oferi nici credibilitate în plan 
extern și nici un nivel de trai 
care să dea speranțe că în 
această țară se mai poate trăi. 
Pentru oamenii de afaceri s- 
au întrezărit posibilități de a 
putea pătrunde puternic în 
economie, printr-o serie de 
facilități, între care 
neimpozitarea profitului 
reinvestit, cum aprecia 
președintele Petre Roman, iar 
pentru omul de rând - șansa 
de a intra în clasa de mijloc a 
populației, singura în măsură 

să dea stabilitate societății, 
să achiziționeze produsele 
unei economii competitive.

Un lucru extrem de im
portant pe care l-a mai oferit 
întâlnirea de la Cluj-Napoca 
este speranța pe care miile 
de români o nutresc, prin 
intermediul sondajelor de 
opinie, în cele trei partide 
social-democrate: PDSR 
care a atins o cotă de 40 la 
sută, PD și ApR cu câte 8 la 
sută. Numai aceste trei 
grujtări ar putea obține în 
viitoarele alegeri peste 55 la 
sută, ceea ce le-ar oferi 
posibilitatea unei guvernări 
liniștite și eficiente. Odată 
anunțată această șansă 
pentru țară, procentele ar 
putea crește până la alegerile 
din anul 2000. Ar fi un lucru 
benefic pentru o populație 
ajunsă în pragul disperării. 
I-ar oferi speranța, dar și 
șansa a ceva...

Minei BODEA
(Continuare în pag. 2)
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• - Draga mea, închide 

televizorul, aprinde veioza 
și adu-mi ceaiul.
- Trezește-te, Pavele. 

Suntem la cinematograf!

3| WEST BANK
DEVA, Bd. Decedai, 

Bl. E parter 
Telefon 2344B0 * 

Fax 234483 
ACORDÂ dobânzi atractive 

LA DEPOZITELE IN LEI
- PEBSOANELOB FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an 

s__________________ >

Ce trebuie să știm

Când cumpărăm obiecte 
de folosință îndelungată
înainte de achiziționarea 

unui aparat electric sau 
electronic, trebuie să se 
procedeze la o informare 
completă asupra elemen
telor de identificare și 
caracterizare ale acestuia. 
Se vor analiza mai multe 
oferte ale aceluiași produs, 
alegând varianta optimă 
între preț și performanțele 
tehnice asigurate.

Importante sunt 
condițiile de garanție 
oferite, cele de instalare, 
exploatare și întreținere, 
inclusiv asigurarea ser- 
vice-ului și a pieselor de 
schimb în perioada de post- 
garanție. Se va verifica 
sigiliul original al 
ambalajelor și produselor, 
marca fabricantului, 
accesoriile din inventarul 

V_______ —___________  

de livrare, cât și declarația 
de conformitate, certifi
catul de garanție, 
instrucțiunile de instalare și 
folosire. în momentul 
vânzării, vânzătorul trebuie 
să demonstreze cumpără
torului că produsul este în 
stare de funcționare, să-i 
arate modul cum se 
alimentează la rețeaua 
electrică, cum se folosește 
și să precizeze condițiile de 
mediu în care trebuie folosit 
(temperatură, umiditate, 
vibrații).

Un aparat electronic 
sau electric trebuie 
identificat prin: marca de 
fabrică a întreprinderii 
producătoare; numărul sau 
denumirea tipului de 
aparat; natura alimentării 
(alimentare în curent 

continuu sau alternativ); 
tensiunea nominală de 
alimentare; frecvența 
nominală a rețelei (gama 
de frecvență) în Hz; 
tensiunea (dacă este 
diferită de aceea a 
rețelei), puterea și 
curentul în cazul în care 
există un conector pentru 
alimentarea altor aparate.

După racordarea la 
rețeaua electrică a 
frigiderului sau congela
torului cumpărat, în 
compartimentul de 
congelare trebuie să 
apară, la câteva minute, 
un strat subțire cu aspect 
de zăpadă. Cumpărătorul 
trebuie să verifice dacă 
ușile se închid etanș pe

(Continuare în pag. 2)

Miracolul de la 
Cluj-Napoca

Nu știu dacă întâmplarea ori Providența mi-au îndreptat 
pașii spre Cluj-Napoca, orașul miracolelor, în care oricine 
poate să trăiască o experiență de viață unică, pe care n-ar 
mai putea s-o uite. Miracolul care mi s-a întâmplat mie 
este legat de întâlnirea, care ar părea imposibilă după 
grozăviile care s-au petrecut în lagărele naziste, cu Omul 
care s-a născut la Auschwitz, această fabrică a morții. Nici 
nu-mi venea să cred că dau mâna cu George Legmann, 
eroul „Jurnalului Sud-American” al cunoscutului memori
alist Oliver Lustig, legat prin cele mai intime fire de omul 
pe care-l aveam în față. Ajuns în stare embrionară în acest 
lagăr, viitorul profesor universitar de mai târziu a luptat 
împreună cu mama sa - Elizabeth Legmann - pentru 
viață, ca mărturie că oricât de odioasă ar fi o regulă ea are 
și excepții care o confirmă și o întărește.

Deportările evreilor din Ardealul ocupat prin Diktatul 
de la Viena de către trupele horthiste, aliate cu Germania, 
Italia și Japonia, au căzut ca o năpastă asupra acestei 
etnii, supusă genocidului. Este curios faptul că în mod cu 
totul răuvoitor și tendențios crimele Ungariei horthiste sunt 
contabilizate în seama României, care la acea vreme era 
sfârtecată, iar ocupanții din vest și din est făceau legea

Dr. Mihail Nicolae 
__________RUDEANU 

(Continuare în pag. 2)
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Chiar dacă declarațiile 
celor trei lideri au fost mai 
mult sau mai puțin pe față 
spuse la sfârșitul 
simpozionului din Cluj- 
Napoca, un lucru este însă 
clar: există trei partide cu 
programe identice, dar care 
trebuie să fie animate și de 
voința fermă - toate, spunem, 
- de a face reforma. Pentru că 
așa cum afirma dl Theodor 
Stolojan, România de azi se 
află la mijlocul tranziției. Și

Artă și flori
A vinde flori constituie o 

activitate comercială ca 
oricare alta. Dar a pune suflet 
în această meserie, a o 
practica ca pe o adevărată 
artă este cu totul altceva.

Această impresie te 
copleșește de cum treci 
pragul recent inauguratei 
florării din municipiul Orăștie 
(vizavi de stadion). Un spațiu 
mic dar cochet, amenajat cu 
foarte mult bun gust, 
găzduiește aranjamente 
florale executate cu multă artă 
de doamna Corina Coz- 
muleanu. Fiecare aranja
ment floral este în felul său

• r

Miracolul de la 
Cluj-Napoca
(Urmare din pag. 1)

J 
războiului pe Mapamond, cu larga complicitate a unora 
care își spuneau „aliați”. Oricum „alianțele” cu acești 
ocupanți au atras România în cele mai sângeroase 
dispute, cu pierderi umane, materiale și teritoriale. 
Pentru toate acestea se fac vinovați în mod solitar toți 
politicienii ante - și postbelici, care și-au văzut doar de 
interesele lor, căci societatea românească, întocmai 
ca în zilele noastre, era scindată.

Profesorul universitar George Legmann, stabilit în 
Brazilia după aventura Auschwitz, a venit la Cluj- 
Napoca pentru a-și cunoaște locul în care a fost 
conceput, cu scopul de a-și aduce aportul la încheierea 
unor afaceri reciproc avantajoase între țara de origine 
și cea de adopție. Dacă am încerca să facem o 
incursiune în resorturile intime care au dat naștere 
acestui moment am descoperi în mod sigur o Lege 
care guvernează destinul uman și îl conduce pe fiecare 
individ către originile sale, indiferent de întâmplările 
prin care trece după ce a văzut lumina zilei.

Experiența domnului George Legmann este o lecție 
pentru cei care-și pierd busola și rătăcesc fără țel către 
o Fata Morgana pe care n-o vor întâlni niciodată. Ea ne 
învață că Originea este un lucru sfânt, care ne domină 
întreaga existență.

Patroana darnică
Dna Viorica Țîrcuș, 

patroana SC “CRISTY ANDY 
COM” SRL Brad, are mai 
multe unități comerciale în 
localitate contribuind deci la 
aprovizionarea populației. 
Din veniturile ce le 
realizează sprijină financiar 
acțiunile șî activitățile ce se 
inițiază și organizează de 
Consiliul local și care au loc

Spre un pol social-democrat
dacă tot se trage mâța de coadă 
și populația suferă, atunci ar 
trebui făcută și reforma, cu 
condiția să existe voință 
politică.

Dacă ne referim la județul 
nostru, unde organizațiile 
celor trei partide sunt foarte 
apropiate (dar situația este 
identică în întreaga țară - 
n.n.), atunci credem că un 
efort cât de mic de 
„înțelegere” din partea 
președintelui Ion Iliescu ar

un unicat, doamna Corina 
concepându-l ca pe o 
operă de artă, talent 
moștenit de la tatăl 
dumneaei, regretatul pictor, 
grafician și caricaturist, fost 
coleg de redacție, Victor 
Mihăilescu (Dody).

Obișnuim ca mo
mentele importante din 
viața - nașterea,; căsătoria, 
moartea - să le însoțim cu 
flori. Dacă acest lucru se 
face cu simț artistic este o 
dovadă de înalt respect 
pentru condiția umană.

Tiberiu ISTRATE 

la Casa de copii, Căminul 
de bătrâni, Crucea Roșie 
ș.a. A sponsorizat 
manifestările ce au avut loc 
recent la Țebea, acțiunea 
"Bălțata românească”, 
Pomul de iarnă și multe 
altele. Se spune că cei ce 
îi ajută pe semenii lor mai 
necăjiți sunt oameni , cu 
suflet bun. (Tr. BONDOR) 

trebui să existe. Să nu uite 
nimeni, nici chiar el, că o 
altă șansă nu există: 
credibilitate în țară ar 
avea, har Domnului, dar 
mai este necesară 
credibilitatea din afară 
care cu nici un alt partid 
de stânga nu ar putea veni 
decât cu cele trei 
menționate mai sus. 
Reforma trebuie făcută de 
cei mai tineri care și 
înțeleg necesitatea ei...

Atunci când ești în vârstă și 
pensionar flecare bănuț 
trebuie drămuit cu grijă.

Foto: Traian MÂNU

Știri din Băița
Producții slabe

Pământul din zona Băița nu are un grad de fertilitate 
foarte ridicat. “Dacă la acest lucru adăugăm că nu toate 
lucrările agricole se fac așa cum trebuie, nu se 
respectă tehnologia pentru că nu sunt mașini agricole 
și că asupra culturilor s-au abătut inundațiile, înțelegem 
de ce producțiile obținute în acest an la grâu și ovăz au 
fost destul de slabe” - ne spunea ing.Maria lacob, de la 
Camera Agricolă Băița.

Oameni iuti la mânief

în primele nouă luni ale anului, pe raza comunei 
Băița s-au constatat 34 infracțiuni, majoritatea de 
natură judiciară, capul de afiș deținându-l furturile, 
tulburările în posesie și încălcarea legilo referitoare 
la regimul circulației rutiere. Toate aceste cazuri au 
fost rezolvate de lucrătorii Poliției locale, însă pentru că 
există mulți mineri disponibilizați și tineri fără 
ocupație, e posibil ca în viitor numărul infracțiunilor, în 
special al furturilor, să crească. Pe de altă parte, 
plt.maj.Dorin Lugojan, șeful Postului de poliție Băița, 
ne spunea că “oamenii de aici sunt mai din topor, 
astfel că le sare țandăra repede, motiv pentru care 
poliția se confruntă adeseori cu scandaluri și 
tulburarea liniștii publice”. (C.M.)

(Urmare din pag. 1) 

acestuia, motivând că M. 
Cozma este în pușcărie 
pentru munca sindicală și 
nu pentru alte fapte.

Cum la Lupeni 
președintele PDSR, Ion Iliescu, 
nu a promis minerilor că îl va 
elibera pe Cozma în cazul în 
care ar ajunge iar președintele 
României, răspunsul domniei 
sale fiind “ justiția trebuie să-și 
facă datoria", nici la această 
întâlnire nu le-a dat liderilor 
minerilor mai multe speranțe.

O altă formațiune politică 
cu ai cărei reprezentanți s-au 
întâlnit sindicaliștii din Vale
este UDMR. Astfel Marko Bela, 
președintele UDMR, s-a arătat 
foarte încântat de dialogul 
purtat și a promis că va 
contacta oameni de afaceri 
din Ungaria care să

Liderii minerilor din Valea 
Jiului cer sprijin

investească în Valea Jiului.
în periplul lor de căutare de 

personalități politice, sindicaliștii 
din Valea Jiului nu au omis să 
prezinte problemele socio- 
economice ale Văii, nici 
reprezentanților PNL și PNȚCD 
cu care s-au întâlnit, iar unor 
foști și actuali miniștri le-au 
cerut sprijinul necesar pentru 
rectificarea bugetului CNH și 
MC.

Constantin Dudu lonescu - 
ministrul de interne, i-a primit cu 
căldură pe liderii minerilor și 
chiar în prezența acestora a 
intervenit prin câteva telefoane 
la MIC și CONEL pentru 
recuperarea creanțelor CONEL 
la CNH Petroșani.

Când cumpărăm 
obiecte de folosință r 

îndelungată
(Urmare din pag. 1)

garnituri, becul interior se 
aprinde la deschiderea 
uneia dintre uși, vopseaua 
nu prezintă exfolieri, 
reperele metalice nu au 
zonă cu rugină, produsul nu 
este lovit sau zgâriat, 
piciorușele permit reglarea 
poziției, astfel ca acesta să 
funcționeze în poziție 
orizontală.

Potrivit Hotărârii de 
Guvern 857/’96, frigiderele 
si congelatoarele de uz 
casnic, atât din producția 
internă, cât și din import, 
nu pot fi oferite la vânzare 
dacă nu au aplicată o 
etichetă care să indice 
consumurile de energie si 
eficiența lor energetică.

Indicarea clasei de 
eficiență se face prin litere, 
începând de la “A” la “G”, 
cea mai bună clasă 
începând cu litera “A”.

Important! Nu se vor 
cumpăra aparate care

De la Politia 
municipiului Deva
în conformitate cu Legea 

105/ T996 - privind evidența 
populației și cartea de 
identitate, conform art. 16 și 
12 din acest act normativ, cu 
cel puțin 15 zile înainte de 
expirarea termenului de 
valabilitate a actului de 
identitate și, respectiv, de 
împlinire a vârstei de 14 ani, 
persoana fijică în cauză, ori 
reprezentantul său legal, are 
obligația să solicite 
Formațiunii de evidența 
populației eliberarea actului 
de identitate sau prelungirea 
valabilității acestuia. Neres- 
pectarea acestor prevederi 
constituie contravenție, fiind 
sancționată cu amendă de 
la 25.000 la 50.000 lei.

Deoarece pe raza

Rămâne însă de văzut în 
ce măsură vor fi abordate 
problemele economico- 
sociale ale Văii Jiului 
prezentate de sindicaliști 
presonalităților politice sus- 
amintite, deoarece majoritatea 
politicienilor au început deja 
să-și aducă puțin câte puțin 
aminte de Valea Jiului, unii 
chiar vizitând zaoa (mai este 
un an până la alegeri), însă 
toți au venit, au văzut, au 
promis și au plecat.

Adevărul este că de la 
București nu se prea văd 
problemele Văii Jiului, mai 
strigă ei, câte unii (greviștii 
foamei), însă glasul lor nu are 
ecou până în Capitală.

electrocutează la 
atingerea cu mâna; nu se 
folosesc cordoane cu 
izolație compromisă sau 
care încălzesc excesiv; 
nu se umblă în interiorul 
aparatelor aflate sub 
tensiune; nu înlocuiți 
siguranțele cu alte valori 
decât cele prevăzute în 
documentația aparatului. 

Vânzătorul trebuie să 
elibereze cumpărătorului 
declarație de confor
mitate, instrucțiuni de 
folosire sau carte tehnică 
și certificatul de garanție. 
Instrucțiunile - redate, 
obligatoriu, în limba 
română.

Pentru a beneficia de 
garanție, trebuie res
pectate instrucțiunile de 
folosire, să fie păstrat 
certificatul de garanție și 
să nu fie permise 
intervenții neautorizate la 
aparat.
Oficiul pentru Protecția 

Consumatorilor

municipiului Deva încă 
mai există un număr 
destul de mare de 
persoane care dețin 
buletin de identitate cu 
termenul de valabilitate 
expirat și tineri care aa 
împlinit vârsta de 14 ani 
nepuși în legalitate, 
rugăm ca toți aceia dintre 
dumneavoastră, care se 
regăsesc într-una din 
situațiile mai sus-amintite, 
să se adreseze Biroului 
evidența populației din 
cadrul Poliției munici
piului Deva, str. O. Goga, 
nr. 4, de luni până vineri, 
între orele 8 și 10, iar în 
zilele de joi programul 
este prelungit între orele 
15 și 20.
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= | Sport 
Rezultatele primului 
tur al Cupei UEFA

LANK Linz - Steaua 2-3 (0-2)
Debrecen - VfL Wolfsburg 2-1 (0-2)
Montpellier - Steaua Roșie 2-2 (1-0) 
Leeds - Partizan Belgrad 1-0 (3-1) 
La Coruna - Stabaeck 2-0 (0-1)
Aalborg - Udinese 1-2 (0-1)
Olympigue Lyon - Helsinki 5-1 (1-0)
Servette Geneva - Aris Salonic 1-2 (1-1)
Rapid Viena - Inter Bratislava 1-2 (0-1) 
Juventus Torino - Omonia 5-0 (5-2) 
Banska Bystrica - Ajaj< 1-3 (1-6)
Werder Bremen - FK Bodo 1-1 (5-0) 
Lvov - Helsingborg 1 -1 (3-4) 
Celta Vigo - Lausanne 4-0 (2-3)
Widzew Lodz - Skonto Riga 2-0 (0-1)
Krivoi Rog - Parma 0-3 (2-3)
Ferencvâros - FK Teplice 1-1 (1-3)
Chișinău - Tottenham 0-0 (0-3)
MKE Ankara - Atletico Madrid 1-0 (0-3)
Lens - Maccabi Tel Aviv 2-1 (2-2)
Vitesse Arnhem - Beira Mar 0-0 (2-1)
Saint Johnstone - AS Monaco 3-3 (0-3)
AEK Atena - Kutasai 6-1 (1-0)
Osijek - West Ham 1-3 (0-3)
PAOK Salonic - Lokomotiv Tbilisi 2-0 (7-0) 
Brondbv - Wronki 4-3 (0-2)
Vitoria Setubal - AS Roma 1-0 (0-7)
Ljubljana - Anderlecht 0-3 (1-3)
Goteborg - Poznan 0-0 (2-1)
Hapoel Tel Aviv - Celtic Glasgow 0-1 (0-2) 
Mallorca - Olomouc 0-0 (3-1)
Grasshopper - AB Copenhaga 1-1 (2-0) 
Newcastle - ȚSKA Sofia 2-2 (2-0) 
Dinamo - Benfica 0-2 (1-0)
Fenerbahce - MTK Budapesta 0-2 (0-0)
Sporting Lisabona - Viking FK 1-0 (0-3)
Trnava - AK Graz 2-1 (0-3)
Nantes - lonikos 1-0 (3-1)
FC Bruges - Hapoel Haifa 4-2 (1-3)
Legia Varșovia - Anorthosis 2-0 (0-1) 
Panathinaikos - HIT Gorica 2-0 (1-0) 
Bologna - Sankt Petersburg 2-2 (3-0)
Donețk - Roda JC Kerkrade 1-3 (0-2)
Kilmarnock - Kaiserslautern 0-2 (0-3)
Levski Sofia - Hadjuk Split 3-0 (0-0)
Lokomotiv Moscova - Lyngby 3-0 (2-1)
Slavia Praga - Vojvodina 3-2 (0-0)
Lierse - FC Zurich 3-4 (0-1) 
în paranteză rezultatele din tur.

& DIVIZIA M
SCORUL PUTEA F! MA! MARE

AURUL BRAD - CFR TIMIȘOARA
51 (l-O)

Deși lipsită de aportul a trei 
jucători de bază - Gomoi și 
Neagu (accidentați) și Șerban 
(concentrat) - echipa pregătită 
de Virgil Stoica a reușit un joc 
mai bun decât la precedenta 
partidă disputată acasă. E 
drept că adversara de acum 
două săptămâni - Telecom Tm., 
lidera seriei - e superioară 
concitadinei CFR Timișoara și 
s-a bucurat și de ajutorul arbi
trilor. Dar trebuie apreciat că 
duminică echipa brădeană a 
depășit dificultățile de lot, re
zervele Șimon și Goanță inte- 
grându-se perfect, și a reușit 
să se impună la scor.

Ca și în urmă cu două 
săptămâni gazdele au avut un 
start lansat. în minutul 2 Mihăilă 
a centrat de pe aripa stângă, 
portarul Dănăilă a respins prea 
scurt, iar Lazăr, pe fază, a lobat 
de la marginea careului, reu
șind deschiderea scorului. în 
continuare minerii au controlat 
cu autoritate jocul, dar la 
rampă n-au ieșit golurile, ci 
deficiențele echipei (sesizate 
și de autorii programului de 
meci). Astfel linia de atac a 
demonstrat o "inadmisibilă efi
cacitate”, vârfurile Mihăilă (min. 
9, 31 și 44), Lazăr (min. 16 și 
29), Achim (min. 38), ratând din 
poziții foarte bune. Ratările au 
generat... contraatacuri ale 
oaspeților și nervozitate astfel 
că au apărut și intrări nespor
tive, Achim (min. 17), Lazăr 
(min. 20) și Filipaș (min. 33), 
fiind sancționați cu cartonașe 
galbene.

Din fericire, în repriza se
cundă ratările nu s-au răzbu
nat, ci i-au determinat pe bră- 
deni să apese și mai mult pe

pedala de accelerație. în minu
tul 51 Mihăilă îl deschide pe 
culoar pe Achim, acesta e fa
ultat în careu, după care trans
formă penalty-ul ducând sco
rul la 2-0. După cinci minute 
timișorenii Pișleag și Petrov se 
încurcă reciproc la o degajare, 
iar Mihăilă profită și înscrie 
golul de 3-0. Gazdele mai ra
tează trei ocazii clare - Lazăr 
(min. 65), Vereș (min. 75) și C. 
Lupea (min. 77), pentru ca pe 
contraatac oaspeții să reu
șească golul de onoare, Suditu 
(min. 82) fructificând o cen
trare de pe dreapta a lui Da- 
mianovici și 3-1. Pe bună drep
tate scorul îi nemulțumește pe 
brădeni care forțează și mai 
reușesc înscrierea a două go
luri. în minutul 86 M. Lupea fa
ce o cursă pe banda dreaptă, 
centrează perfect, iar Mihăilă 
înscrie plasat din careul mic: 4- 
1. în minutul 90 un un-doi C. 
Lupea-Lazăr face mat apă
rarea timișoreană, iar primul 
stabilește scorul final (5-1) cu 
un șut lobat din careu.

Bun arbitrajul brigăzii din 
Harghita, formată din Mihail 
Mereș la centru și Tibor 
Kovâcs și Lâszlo Kecseti - 
asistenți.

AURUL: Sandu - Vereș 
(76 C. Lupea), Șimon, Stoica, 
Filipaș, Goanță - Frandeș, 
Văcaru, Lazăr - Achim (68 
Petrișor), Mihăilă (87 C. 
Lupea).

CFR: Dăniloaia - Holhoș, 
Robu, Chisăliță, Cosma (48 
Buliga), Moga (52 Suditu) - 
Petrov, Damianovici, Petre - 
Bărbosu, Pișleag (60 Mititelu).

Ciprian MARiNUȚ

Gabriela Szabo s-a căsătorit i
Cea mai mare și îndrăgită atletă a României a $ 

spus “DA " în fața ofițerului stării civile de la Primăria 
Sectorului 1 din Capitală. Atleta anului 1999 s-a\ 
căsătorit cu reputatul antrenor Zsoit Gydngyossy. La J 
sărbătorirea evenimentului, ia Snagov, au participat^ 
peste 90 de invitați, ViP-uri de prim rang ce au uratț 
tinerilor căsătoriți multi ani de viață fericită și pentru p 
Gabi un succes de răsunet la viitoare Olimpiadă.

DIVIZIA A

CLASAMENTUL TINERET - 
REZERVE

1. FC GLORIA 11 8 2 1 24-13 26
2. FC Argeș 11 7 2 2 20-10 23
3. FC Onești 11 7 1 3 19-5 22
4. FC Petrolul 11 6 3 2 13-13 21
5. FCM Bacău 10 5 4 1 17-11 19
6. CSM Reșița 11 4 4 3 19-15 18
7. UFC Rapid 11 5 3 3 29-16 18
8. FC Brașov 11 5 2 4 24-16 17
9. FC Dinamo 10 4 5 1 12-6 17
10. FC Farul 11 5 0 6 28-27 15
11. Univ. Craiova 11 4 3 4 16-15 15
12. FC Steaua 11 3 3 5 18-22 12
13. FC Național 10 3 2 5 22-22 11
14. Astra Ploiești 10 3 2 5 13-14 11
15. AS Rocar 11 3 2 6 13-18 11
16. FC Oțelul 11 3 1 7 21-26 10
17. FC Extensiv 11 2 1 8 8-29 7
18. FC Ceahlăul 11 0 0 11 5-51 0

CLASAMENTELE JUNIORILOR
( JUNIORI Al )

Corvinul Hunedoara 3 3 0 0 19-2 9
Jiul Petroșani 3 2 0 1 10-3 6
Victoria Călan 3 1 0 2 5-10 3
Viitorul Orăștie 3 0 0 3 0-19 0

C JUNIORI Bl “D

Corvinul Hunedoara 3 3 0 0 20-0 9
Jiul Petroșani 3 2 0 1 17-9 6
Viitorul Orăștie 3 1 0 2 2-22 3
Victoria Călan 3 0 0 3 2-16 0

JUNIORI C
Tehno Sporting 6 6 0 0 •30-3 18
ASA Aurul Brad 6 6 0 0 27-4 18
Corvinul Hunedoara 6 4 1 1 36-11 13
Starting Deva 6 4 0 2 26-11 12
Dacia Orăștie 6 3 1 2 21-8 10
Minerul Certej 6 2 0 4 9-14 6
CSS Hunedoara 6 2 0 4 10-22 6
CIF Aliman Brad 6 1 0 5 6-21 3
Viitorul Orăștie 6 1 0 5 6-44 3
Cetate Deva 6 0 0 6 2-35 0

tZDIVIZIA Dl
Rezultatele etapei: Midia Năvodari - 

Foresta Fălticeni 1-0; Cimentul Fieni - Chindia 
Târgoviște 4-0; Juventus Buc. - Dunărea Galați 
1-3; Poiana Cămpina - Gloria Buzău 5-0; 
Precizia Săcele - Tractorul Bv. 0-1; Metrom Bv. - 
Callatis. Mangalia 3-1; Sportul Stud - Petrolul 
Moinești 2-1; Diplomatic Focșani - Dacia Pitești 
1-2; Laminorul Roman - Poli lași 5-1.

CLASAMENTUL
1. MIDIA NĂVODARI10 8 0 2 21-7 24
2 Laminorul 10 7 2 1 24-7 23
3. Foresta Suc. 10 7 1 2 17-7 22
4. Metrom Bv. 10 6 2 2 13-6 20
5. Sportul Stud. 10 6 1 3 19-11 19
6. Cimentul Fieni 10 5 1 4 12-7 16
7. Callatis Mang. 10 5 1 4 13-10 16
8. Tractorul Bv. 10 5 1 4 12-10 16
9. Dacia Pitești 10 4 3 3 12-15 15
10. Diplomatic F. 10 4 2 4 10-9 14
11. Poiana C. 10 4 1 5 14-14 13
12. Petr. Moinești 10 4 1 5 8-12 13
13. Dun. Galați 10 4 1 5 11-17 13
I4. Juventus Buc. 10 3 2 5 7-16 11
15. Poli lași 10 2 1 7 9-19 7
16. Chindia Târg. 10 2 0 8 6-18 6
17. Precizia Săc. 10 1 2 7 5-11 5
18. Gloria Buzău 10 1 2 7 5-22 5

Etapa viitoare: Dacia Pitești - Juventus; 
Callatis - Diplomatic F.; Poți lași - Metrom Bv.; 
Dun.- Galați - Gl. Buzău; Tractorul Bv. - Midia; 
Foresta - Laminorul; Cimentul Fieni - Poiana; 
Chindia - Sportul Stud.; Petr. Moinești - Precizia 
Săcele.

Rezultatele etapei: Nitramonia Fag. - 
Petr.^ Stoina 2-0; Electr. C. Argeș - 
Mecanica Sibiu 3-2; Gilortul Tg. Cărb. - 
Rapid Bv. 2-0; Min. Berbești - Oltchim Rm. 
V. 1-0; Șoimii Sibiu - FOCI Sf. Gheorghe 
2-0; Petr. Țicleni - Viromet Vict.
Pandurii Tg. Jiu - Forest. Stâlpeni 3-0; 
Romradiatoare Bv. - Min. Mătăsari 0-0; 
Textila Prejmer - Petr. Drăgășani 2-0.

2-0;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tZ DIVIZIA C6
Rezultatele etapei a 10-a: Silvana C. 

Silvaniei - Ind. C. Turzii 1-2; Phoenix B.M. - 
Lamin. Beclean 4-2; Oașul Negrești - Min. 
Ocna Dej 2-0; Min. Sărmășag - Progr. 
Șomcuța M. 1-2; Sticla Turda - Crișul Aleșd 
1-0; CFR Cluj - FC Baia Mare 2-2; Unirea 
Dej - Armătura Zalău 2-1; Someșul S.M. - 
Olimpia Gherla 0-1; Olimpia Salonta 
stat.

- a

Rezultatele etapei a 9-a din 3 octom
brie: CFR Marmosim Simeria - Casino Ilia 
2-0; Min. Aninoasa - Victoria Călan 2-3; 
Dacia Orăștie - Met. Crișcior 12-3; Constr. 
Hunedoara - FC Paroșeni Vulcan 0-4; Min. 
Bărbăteni - CIF Aliman Brad (nep.) 3-0; 
Min. Poiana Ruscă - Univ. Petroșani 1-2; 
Retezatul Hațeg - Vict. Dobra 6-1.

CLASAMENTUL
CLASAMENTUL

1
2
2
4
3
4
4
4
4
5
5
4
5
6
6
5
7
7

10
10
10
10
10

ȘOIMII SIBIU 
Pandurii 
C. Argeș 
Sf. Gheorghe 
Nitramonia
Oltchim Rm.V. 10 
Viromet Vict. 10 
Textila Prejmer 10 
Min. Berbești

10. Min. Mătăsari
11. Mec. Sibiu
12. Petr. Țicleni
13. Petr. Stoina
14. Gilortul Tg. C.
15. Petr. Drăgăș.
16. Rapid Bv.
17. Forestierul
18. Romradiatoare 10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
3
0

0
0
2
0
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
3
0
3

24-8
28-12 
19-12 
16-11 
13-13

14-9
13-12

8-9
8-10 

16-14
13- 19
14- 20 
16-18 
10-10 
13-20

8-14
8-18
3-15

27
24
20
18
17
16
16
16
14
13
13
12
11
10
10

9
9
3

Avântul Silva Reghin s-a retras din 
campionat.

1. BAIA MARE 10 8 1 1 31-9 25
2. Olimpia Gherla 10 8 0 2 24-8 24
3. Ind. S. C. Turzii 10 7 1 2 24-14 22
4. Phoenix B.M. 9 6 2 1 20-10 20
5. Oașul Negrești 9 6 2 1 18-13 20
6. Unirea Dej 9 5 0 4 18-9 15
7. Someșul S.M. 9 5 0 4 10-11 15
8. Progr. Șomcuța 9 4 1 4 17-12 13
9. Armătura 10 4 1 5 13-14 13
10. Sticla Turda 9 4 1 4 12-16 13
11. CFR Cluj 9 3 2 4 17-20 11
12. Crișul Aleșd 10 3 1 6 13-17 10
13. Min. Sărmășag 9 2 2 5 7-15 8
14. Silvana 9 2 1 6 7-19 7
15. Min. Ocna Dej 10 2 0 8 10-20 6
16. Laminorul 10 2 0 8 12-27 6
17. Olimpia Salonta 9 1 1 7 6-25 4

1. MARMOSIM SIM.9 8 1 0 39-11 25
2. Vict. Călan 9 8 1 0 26-6 25
3. Retezatul Hațeg 9 6 2 1 36-8 20
4. Paroș. Vulcan 9 5 2 2 22-10 17
5. Min. Bărbăteni 9 5 1 3 25-14 16
6. Casino Ilia 9 4 3 2 23-10 15
7. Constr. Huned. 9 4 3 2 22-10 15
8. Min. P. Rusca 9 4 0 5 16-20 12
9. Vict. Dobra 9 3 1 5 23-26 10
10. Min. Aninoasa 9 3 0 6 15-24 9
11. Univ. Petroșani 9 3 0 6 16-29 9
12. Dacia Orăștie 9 1 2 6 24-40 5
13. Aliman Brad 9 1 0 8 7-32 3
14. Met. Crișcior 9 0 0 9 7-60 0

Etapa viitoare, nr. 10: Victoria Călan - 
Casino Ilia; Met. Crișcior - Min. Aninoasa; 
FC Paroșeni - Dacia Orăștie; CIF Aliman 
Brad - Constr. Hunedoara; Univ. Petroșani 
- Min. Bărbăteni; Victoria Dobra - Min. 
Poiana Ruscă; Retezatul Hațeg - CFR 
Marmosim Simeria.

-
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“Siderurgica” Hunedoara cere “protecția” 
financiară a guvernului

" Modernizarea, la standar
de internaționale, a laminorului 
de sârmă numărul 2 este o 
necesitate pentru "Siderurgica". 
Un laminor de sârmă și oțel- 
beton va închide fericit un 
modul de fabricație, punând în 

I valoare cele două investiții pe 
care le-am promovat în ultimii 
ani: turnarea continuă și 
cuptorul electric numărul 3. 
Această investiție nouă, care ne 
stă în față, e cel mai mare și, 
din fericire, ultimul efort necesar 
pentru a construi la Hunedoara 
un cap de pod al unei noi 
generații tehnologice în 
siderurgie, orientată spre piață 
și eficiență", a declarat dl ing. 
Gheorghe Pogea, director 
general la “Siderurgica" 
Hunedoara, cu ocazia unei 
conferințe de presă organizate 
cu câteva zile în urmă.

■ Vorbitorul, secondat de o 
echipă de specialiști ai 
IPROMET, ICEM și IPROLAM, 
institute profilate în cercetarea 
și proiectarea tehnologiilor 
siderurgice au arătat reprezen
tanților presei cum o investiție 

I ce-se apropie de 50 de milioane 
de dolari poate salva siderurgia 
hunedoreană. Cel mai important 

, atu, s-a precizat, îl constituie 
piața. Din-totalul produselor 
siderurgice lungi care se fabrică 
î,n lume, cca. 45,6 procente 
reprezintă sârma și oțelul beton, 
în zona Uniunii Europene, din 
totalul producției de oțel, 54,51 
la sută reprezintă, de 
asemenea,’ sârma și oțelul 
beton. Obținerea la Hunedoara 

[JACIA - de la mașină de 
epocă la Euro B

A dat norocul și peste bătrâna noastră mașină națională: 
DACIA. După treizeci de ani de înstrăinare,părintele ei concep
tual, firma franceză RENAULT, “a înfiat-o”. In cursul săptămânii 
trecute s-a consemnat unul din rarele happy-end-uri ce au ca 
protagoniști investitori străini și statul românesc. Firma RENAULT 
a plătit 50 de milioane de dolari pentru pachetul de 51 la sută 
din acțiunile societății DACIA. Francezii au ca intenție punerea 
în aplicare a unui amplu program de investiții în valoare de 220 
de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani. DACIA va deveni 
“automobilul de șase mii de dolari”, a doua marcă a lui RENAULT 
El va fi destinat pieței interne și, în principal, cumpărătorilor din 
zonele Europei centrale și Asia Automobilul va purta latent în el 
toate elementele de confort, dotare și performanță proprii 
actualelor norme internaționale. Până atunci însă, celebra “1300" 
și “NOVA” vor suporta operații estetice, externe, dar și la interior, 
menite a le face mai atrăgătoare. Totodată noile serii de auto
mobile dq la Pitești vor fi agreate din punct de vedere EURO2 al 
emisiilor de noxe.
\________________ _____________________________________________ /

Gara din Simeria, cel mai important nod de cale ferată 
din județul Hunedoara.

Foto: Traian MÂNU

realizată de Georgeta BÎRLA, Adrian SĂLĂGEAN

a acestor repere, la standardele 
de calitate pe care doar un 
laminor modern le poate 
garanta, are asigurată piață 
pentru cca. 450- 500 de mii de 
tone anual. Conjunctura este 
favorabilă în special producerii

Pentru desăvârșirea sa 
tehnologică

oțelului beton de calitate, 
distrugerile imobiliare provocate 
de războaie sau calamități 
naturale impunând în multe 
zone ale lumii demararea de 
proiecte ample de reconstrucție. 
Pe' de altă parte, studii 
previzioniste au arătat că și în 
România cererea de sârmă, de 
exemplu, va cunoaște un curs 
ascendent în următorii ani. 
Dacă în 2000 este preconizat 
un consum de 860.000 tone de 
sârmă, în anul 2001 sunt 
planificate consumuri de 1,081 
milioane dș tone.

Există în România la ora 
actuală 9 laminoare de profile 
subțiri în funcțiune, dar nici unul 
nu se apropie, ca și calitate a 
reperelor produse, de 
standardele minimale impuse de 
comunitatea siderurgică 
mondială. O evaluare făcută la 
nivelul Ministerului Industriei și 
Comerțului precizează că "doza" 
optimă a capacităților românești 
de laminare sârmă și oțel beton 
trebuie să însumeze producția 

obținută de trei laminoare 
modernizate.

Unul din acestea trebuie 
construit la Hunedoara. Aceasta 
este și poziția MIC exprimată 
printr-un reprezentant al său, 
prezent la întâlnirea cu presa de 

la Hunedoara. Fiind o investiție 
de mare anvergură, “Siderurgica" 
face în prezent demersurile 
necesare pentru a obține o 
garantare guvernamentală pentru 
creditele necesare modernizării 
laminorului de sârmă numărul 2. 
Procedura de obținere a girului 
guvernamental prevede acor
darea unui aviz favorabil din 
partea MIC. Acesta, împreună cu 
documentația necesară (studii de 
fezabilitate, bussines- plan și 
implicațiile sociale) sunt studiate 
apoi la Eximbank, instituția 
bancară prin care se derulează 
creditele pentru care statul român 
garantează. Dacă concluzia e 
favorabilă, banca propune 
investiția, urmând ca prin 
Ministerul Finanțelor statul să 
acorde girul solicitat. Prin acesta 
statul se obligă să plătească 
creditul contractat în situația în 
care firma nu-și poate onora 
datoria față de creditorul extern.

De ce are nevoie 
Siderurgica de “pălăria” de 
garanție a statului, când toate

investițiile desfășurate până 
acum la combinat s-au făcut 
liber de acest gir care este 
extrem de greu de obținut? 
Un motiv ar fi chiar aceste 
investiții, “Siderurgica" mai 
având de plată cca. 40 la 
sută din creditele contractate 
pentru construirea turnării 
continue și a modernizării 
cuptorului electric numărul 3. 
Un alt motiv ar fi timpul. 
Combinatul hunedorean are 
nevoie ca de aer de această 
ultimă “piesă” pentru a putea 
eschiva lovitura de grație pe 
care vechile tehnologi, se 
pregătesc, din interior, să i-o 
aplice. Piața oțelului e în 
scădere, prețurile acestuia la 
fel și dacă nu ai tehnologia 
necesară'să te impyi prin 
calitate și costuri de 
producție minimale, te 
sinucizi. La o privire din 
afară, combinatul
hunedorean pare că se 
întinde ceva mai mult decât îi 
e plapuma. într-o cursă 
disperată de a prinde ultimul 
tren spre supraviețuire. Girul 
guvernamental nu face decât 
să acopere riscul în cazul, 
puțin probabil totuși, în care 
valul obligațiilor financiare va 
acoperi posibilitățile de plată 
ale firmei. -

Un lucru e clar ! 
Povestea cu modernizarea 
laminorului numărul doi de la 
"Siderurgica”, odată
terminată, va fi un happy- 
end. Dureros și incert va fi 
doar drumul spre acel final...

Pentru a supraviețui,

“Cooperația are nevoie de 
a sparge inerția vechiului 

cu idei novatoare”
REP.: D-le președinte, 

tradiționalele unități ale 
cooperației, de croitorie, 
cizmărie, foto, spălătorie, 
coafură trec printr-o perioadă 
extrem de dificilă din punct de 
vedere financiar. Cândva, 
“oaze" ale bunăstării, 
majoritatea unităților cooperației 
sunt astăzi doar umbre a ceea 
ce au fost cândvă. Credeți că iși 
vor mai reveni?

Dialog cu Mircea Bălțat, președintele 
Cooperativei meșteșugărești “Univers” Simbria

M.B.: "Oaze” ale bunăstării 
n-au fost ele niciodată cu 
adevărat. Au avut, însă, atuul 
unui monopol al serviciilor de 
care s-au bucurat cu prisosință 
înainte de 1989. Apariția 
concurenței private, așezată pe 
costuri minime, pur și simplu a 
deturnat încet-încet mare parte 
din clientela cooperației, dar și 
enorm de mulți meseriași buni 
ai acesteia. Unitățile 
cooperației s-au golit practic de 
personal, nivelul prestațiilor 
rămânând tributar tehnologiilor 
arhaice, în comparație cu 
vitalitatea unui sector particular 
ce permanent inventează noi 
moduri de abordare 
performantă a unei întregi 
game de prestații către 
populație. Pe de altă parte, 
lumea economică de dinainte 
de ’89 e total schimbată astăzi. 
Oamenii nu se mai “atașează” 
de încălțăminte sau de haine, 
acestea primind aproape un 
caracter de “unică folosință”, în 
sensul că atunci când se strică 
se aruncă. Cine mai plătește 
servicii de reparație 
încălțăminte, când costul 
acesteia este aproape egal cu 
cel al unei perechi de pantofi 
noi? Din cauza sărăciei 
calitatea aproape nu contează 
astăzi, importante fiind aspectul 
și prețul. Referitor la întrebarea 
d-voastră eu cred că în forma și 
orientarea actuală, unitățile 
rămase în administrarea 
cooperației au puține șanse să 
se redreseze economic.

REP.: Există totuși vreo 
rețetă de salvare a acestora?

M.B.: Există I Se numește- 
reorientare către piață. 
Cooperația are nevoie de a 
sparge inerția vechiului cu idei 
novatoare. Nu mai merg 

cizmăriile, faci altceva care se 
cere, nu mai merge atelierul 
foto, vinzi spațiul și construiești 
într-unul din spațiile ce zac 
nefolosite o sală de forță și 
exemplele pot continua.

REP.: La “Univers" aveți în 
vedere aplicarea unei astfel de 
“reveniri" în afaceri?

M.B.: Am făcut chiar 
demersuri pentru aceasta. 
Sper ca anul 2000 să 

consemneze doi pași 
importanți pe care intenționez 
să-i fac. Unul ar fi cumpărarea 
unei mici tipografii, în principal 
pentru tipărirea formularisticii 
necesare în contabilitate. Apoi, 
cred că ar fi o idee bună să 
deschidem un Internet Cafe 
populat de tineretul îndrăgostit 
de calculatoare. în faza finală 
localul va cuprinde 8 
calculatoare, cel puțin de nivel 
Pentium II 400 MHz, 
conectate la Internet având 
hard disk-urile “burdușite" cu 
toate noutățile din domeniul 
jocurilor informatice. Această 
dotare îmi va permite și 
organizarea de cursuri de 
calculatoare pentru cei care 
doresc să se inițieze în acest 
domeniu fascinant.

REP.: Sunteți singurul 
președinte de cooperativă pe 
biroul căruia am văzut un 
calculator. Vă pasionează?

M.B.: Da, sunt unul dintre 
cei "mușcați" de virusul 
informatic. Am mii de ore la 
tastatură fiind preocupat de 
tehnologiile Internet și 
probleme de tehnoredactare 
informatizată.

REP.: Presupun că cele 
două proiecte ale d-voastră au 
un cost. De unde veți lua 
banii?

M.B.: Am aprobarea 
ATCOM Hunedoara pentru a 
vinde unul din spațiile 
cooperativei. Dacă
documentația pe care am 
înaintat-o va fi aprobată și la 
nivel central, cu banii obținuți 
din această vânzare voi putea 
dezvolta cele două planuri 
investiționale. Cooperativa 
“Univers” va primi imediat o 
nouă față, și, cred eu, va păși 
într-o nouă eră a afacerilor.

Statistica ne spune 
că, economic, se 
poate și mai rău

Ultimele analize date 
publicității de Comisia 
Națională de Statistică arată o 
creștere a producției 
industriale în luna august a.c., 
față de iulie, cu 1,7 la sută. 
Totodată deficitul comercial 
FOB/CIF a fost în luna iulie de 
64,3 milioane de dolari, în 
scădere față de ace'eași 
perioadă a anului trecut. Cam 
acestea sunt semnalele 
pozitive pe care statistica le 
identifică pe eșichierul 
indicatorilor economici. E prea 
puțin pentru a se face 
“primăvară". Pentru că, de 
exemplu, pe ansamblul 
primelor opt luni 1999, nivelul 
producției industriale a fost 
mai mic cu 9,7 la sută, 
comparativ cu perioada 
similară a anului trecut, în timp 
ce stocurile rămân la cote 
îngrijorătoare, valoarea lor la 
31 august a.c. fiind de 19.603

miliarde de lei. Privind spre 
agricultură situația nu e cu 
nimic mai bună. Până la 20 
septembrie, însămânțările 
de toamnă s-au efectuat 
doar pe 45 la sută din 
suprafața programată, în 
timp ce patrimoniul zootehnic 
a continuat să scadă la toate 
rasele. Produsul intern brut, 
pe primul semestru, a fost cu 
3, 9 procente mai mic față de 
aceeași perioadă a lui 1998. 
In creștere este, însă, rata 
șomajului care în august 
atingea 10,9 la sută din 
populația activă a țării. 
Aceste cifre disparate 
oglindesc- mersul unei 
economii scăpate din mână 
care conjunctural reușește 
mici succese locale, 
estompate însă rapid de 
trendul economic negativ 
generai ce domină 
momentul.

Rectificarea buge
tului a presupus 

în acest an redistribuirea 
unei sume de 17.305 
miliarde de lei. Repartiția 
acestei sume a respectat 
următorul “algoritm: 
pentru învățământ, 
asistență socială, culte - 
un plus de 4211,9 miliarde 
de lei, pentru economie -

timp ce pentru cercetare 
științifică s-a plusat cu 
28, 8 miliarde de lei. 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția 
executivului a crescut cu 
55, 9 miliarde de lei.

Banii obținuți din 
privatizare vor merge tot 
la consum, alocându-se 
189,7 miliarde de lei

H Rectificarea -1||
1 bugetului la fina®
3300,6 miliarde de lei, 
pentru apărare - 683,6 
miliarde lei, iar pentru 
ordine publică și siguranță 
națională -1044,1 miliarde 
de lei. Cheltuielile pentru 
autorități publice au sporit 
cu 462,5 miliarde de lei, iar 
împrumuturile acordate de 
la buget cu 76 miliarde de 
lei. Transferurile de la 
bugetul de stat către alte 
bugete au fost majorate cu 
908, 4 miliarde de lei în

pentru programele de 
conservare și închidere a 
minelor, 529,3 miliarde de 
lei pentru programele de 
redistribuire a forței de 
muncă, 61,2 miliarde de 
lei programelor de 
restructurare și reformă, 
50 miliarde de lei pentru 
recapitalizarea Eximbank 
și în fine 2958, 8 miliarde 
lei pentru restructurarea 
sistemului bancar.

Când lipsește 
beneficiarul...

Țăranul român, cu tarlaua și “regnul” pe care Ic 
gospodărește, continuă să fie o sursă deloc neglijabilă pentru 
intențiile mai mult ori mai puțin generoase ale comercianților și 
chiar ale investitorilor. Dacă, în general, comercializarea 
produselor agricole reușește de bine, de rău să facă față cererii 
și ofertei pieței, în privința comercializării cărnii și a produselor 
din carne sunt încă destule opinteli. Că așa stau lucrurile, ne-am 
convins recent poposind la una din unitățile de preparare a 
cărnii dintr-o localitate rurală - Punctul de lucru din Băița al SC 
“Crolux” SRL Deva.

Este vorba aici practic de o investiție în toată regula, atât 
clădirea, cât și utilajele fiind toate noi, puse în funcție din 
primăvara acestui an, după cum am aflat de la administratorul 
unității, Maria Nicolau. Cu toate acestea și în ciuda faptului că 
aprovizionarea cu “materie primă” nu constituie o problemă 
(“fiindcă animale pentru carne găsim, atât aici în zonă, cât și la 
târgurile din alte localități”), unitatea funcționează cam la 
aproximativ un sfert din capacitate; și asta din pricină că “nu 
avem suficiente puncte de desfacere”, completează Teodor Hoțea, 

i preparator. Altfel, prețurile pe care le oferă societatea celor care 
vând vaci și porci sunt destul dc avantajoase, apreciază angajații 
unității: 7500 - 9500 de lei/kg pentru carnea de mânzat și, 
respectiv, 9000 - 11000 de lei/kg pentru cea de porc.

Deocamdată, carnea și preparatele derivate (salam, cârnat, 
parizer, tobă, pastă de mici etc.) se vând la magazinele din Deva 
și Băița și cooperației din comună (angro). Cu alte cuvinte, 
condițiile de valorificare și preparare a cărnii sunt asigurate, 

i materie primă există...și lanțul se întrerupe aici, fiindcă lipsește 
. tocmai veriga cea mai importantă - adică beneficiarul.
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Am rătăcit ore in șir prin parcul ticsit de 
oămeni, căutând ceva, poate certitudinea fericirii 
celor din jur. Am văzut oameni trăind și asta 
m-a făcut să simt pulsul universului... M-am 
liniștit; totul era de un firesc ireproșabil.

Am incercat să pătrund in inima oamenilor 
pentru a surprinde stări sau sentimente. Doream 
să aflu ceea ce se ascunde în spatele măștilor, 
dincolo de aparențe. Stăteam deoparte, părând 
absentă, dar silindu-mă să rețin cât mai multe 
amănunte. M-am temut ca nu cumva cineva să- 
mi întrerupă șirul gândurilor. Frământările 
mele s-au dovedit inutile. Deși mă aflam printre 
ei nu atrăgeam nici o privire asupră-mi. Ca și 
cum n-aș fi existat. Ca și cum toți vedeau prin 
mine. Și oare, deși mă declaram mulțumită, nu 
regretam contactul cu realitatea? Oare nu mă 
durea indiferența celor din jur?

...Nu aveam timp pentru mine. Scopul era 
unic: să constat cantitatea de fericire din 
sufletele oamenilor. Și eventual, să mă bucur de 
ea.

■ Oameni... Cât de mult iubesc agitația din 
jurul meu, imaginile și cuvintele! Sunt aruncată 
in mijlocul celor care au sentimente și înge
nunchez în fața acestei binecuvântări. Și îi mul
țumesc vieții pentru că mi-a dat șansa de a 
cun- iaște, de a vedea, de a crede.

Cu sufletul copleșit de gânduri am mers la 
întâlnirea cu oamenii... Duminica după-amiaza, 
în singurul parc din oraș - "Parcul tineretului", 
lume multă, muzică mai mult sau mai puțin de 
calitate, în fine, te mulțumești cu ceea ce ți se 
oferă... Oameni de toate vârstele:

Copii învățați de mici să se supună auste
rității, încercând să născocească jocuri mai puțin 
costisitoare. Copii cu o copilărie de carton, siliți 
să ia locul marionetelor care ar fi trebuit să le 
înfrumusețeze vârsta, lipsiți de supraveghe
re.Cine să mai aibă timp și nervi pentru ei? 
Văzându-se dați la o parte, încearcă să se adap
teze "din mers Adoptă "limbajul de cartier" 
care le dă brusc sentimentul unei personalități, 
cel mai adesea de împrumut. Dacă sunt cunos- 
cuți ca fiind "șmecheri" vor dobândi respectul 
celor din jur... Au învățat de timpuriu că pentru 
a supraviețui, tot ce contează este să fii "cel mai 
tare"...

Am întors privirea...Intr-un alt colț, zgomot 
mult. Erau adolescenții care se întâlnesc seară 
de seară și încearcă să-și înfrumusețeze va- 
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canța. L -ar cu tot optimismul vârstei, este destul 
de greu să reușească. Mereu aceleași persoane, 
la același joc de cărți, lângă aceeași pungă de 
semințe. In zilele bune se mai adaugă un suc, ™ 
bere. In rest, aceleași discuții plicticoase: "ce tip 
mișto ", "ce gagică super". Și încercarea de a 
construi ei înșiși o telenovelă ieftină. Regretabil...

Cam toți sunt pondamnați lă o astfel de va
canță. Cei mai norocoși povestesc clipele pe
trecute în tabără, ceilalți rămân cu visele. Mulți 
ar dori să se angajeze pe timpul verii, dar unde? 
Așteaptă cu toții week-end-ul pentru a-și petrece 
nopțile prin discoteci - ieftină consolare. Nimeni 
însă nu le garantează securitatea în astfel de 
locuri. Tineretul de azi este condamnat la un 
viitor de-a dreptul compn mis. Și este și mai trist 
că lipsesc optimismul, încrederea în forțele 
proprii. Dacă li s-ar oferi șansa de a dovedi 
ceea ce pot, cu siguranță că "luminița de la 
capătul tunelului" nu ar mai fi doar o iluzie 
optică...

Am mers mai departe, încercând să schițez 
un zâmbet. M-am întâlnit cu oamenii mari și 
am vrut să le cer explicații - de ce își ignoră 
copiii, de ce nu le oferă un viitor mai bun. . 
M-au oprit urmele lacrimilor de pe obraz. 
Chipurile lor păreau a spune: "Parcă nu am 
vrea... ” Dar ce pot face fără un loc de muncă 
și fără alternative? Nepermis de resemnați, 
își duc traiul de pe j zi pe alta! Nu mai au nici 
dorințe, nici speranțe. Au încetat de mult să 
mai creadă în ceva. Se mulțumesc să-și înece 
amarul într-o halbă de bere amestecată cu 
apă - luxul pe care din când în când și-l mai 
pot permite.

Mi-am încheiat însemnările cu un sentiment 
de neputință. Vroiam să-i urăsc pe toți pentru că 
erau blazați și pesimiști. Și pentru că alături de 
ei existența de mâine este pusă sub semnul între
bării. La început îi condamnam pentru ignoranța 
lor. Eram ca ei și printre ei și nimeni nu mă ob
serva. Acum toți păreau niște rebuturi ce 
trebuiau cu orice preț eliminate. Dar oare le-aș 
putea reproșa ceva?

Duminica, în "Parcul tineretului 'foamenii 
vin ca să m ii uite. Văzându-i de la distanță, par 

fericiți. Apr opiindu-te constați că te-ai înșelat. E 
mai bine se nu-i tulburi. Stai deoparte și afișezi 
un zâmbet.. A i intrat deja în jocul lor - salvarea 
aparențelo,: Până când?...

Manuela RUSU

We fătewv steguri evancr rite 
picisave?!

“Analiza stării învățământului românesc dovedește că acesta nu se mulează pe 
realitatea socială actuală, iar programele sunt inutil încărcate cu informații pe care 
elevii nu le pot asimila" - a declarat presei Andrei Marga, ministrul învățământului. Și 
pentru a rezolva situația specialiștii din respectivul minister au elaborat un nou plan 
de învățământ.

Nu comentăm în amănunt schimbările făcute, care în timp se pot Hovedi bune 
sau rele, ci ne exprimăm doar surprinderea în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat 
"orei de educație fizică și sport", lată că la sfârșit de secol XX, când subiecte ca 
sedentarismul, colesterolul, obezitatea au devenit probleme mondiale și când cel mai 
bun ambasador al României în lume este sportul - prin performanțele obținute de 
atleți, boxeri, canotori, fotbaliști etc - în școlile din România ora de sport a devenit 
facultativă.

Oare "specialiștii ministerului învățământului" nu înțeleg că în acest fel ne tăiem 
singuri craca de sub picioare, că ființei umane îi e cel puțin la fel de proprie și 
necesară activitatea fizică ca și cea ...intelectuală - culturală?!

Ion Tiriac, președintele Comitetului Olimpic Român, deplângea aceasta situație, 
avertizând că astfel se elimină baza de selecție și în timp vor dispărea 
performanțele sportive. Alte sute de antrenori și profesori de educație fizică și-au 
exprimat nemulțumirea față de această situație. în mod sigur nici medicii nu sunt prea 
încântați de această “facultativitate" a orei de educație fizică.

Și atunci ne întrebăm în ce sunt specialiști "specialiștii ministerului învățământului" 
când decizia lor e contestată până și de bunul simț?! (C.M.)

Aspect de la ora de educație fizică susținută de învățătorul Constantin 
Șarpe împreună cu elevii claselor II - IV ai Școlii Generale din Zam 

Foto: Traian MÂNU

De multe ori a găsi o infor
mație pe Internet implică o muncă 
asiduă, indiferent de modalitățile 
de căutare. Din fericire există 
motoarele speciale de căutare, 
programe cu ajutorul cărora 

Mete-motuspe de căutope
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această sarcină devine mult mai 
ușoară. Motoarele de căutare 
sunt așadar un instrument fără 
de care viața surferilor din rețea 
ar fi extrem de grea. Dacă ținem 
cont că numărul paginilor de In
ternet crește cu o rapiditate 
fantastică, ne convingem că nu
mai cu ajutorul unor mașini foar
te eficiente vom putea găsi 
exact ceea ce ne trebuie nouă. 
De altfel, toată căutarea se poate 
compara foarte bine cu găsirea 
acului în carul cu fân. Din păcate 
însă, nici chiar cele mai renumite 
motoare de căutare nu mai fac 
față în ziua de astăzi imensului 
flux informațional, fiind necesară 
apariția unor meta-motoare de 
căutare.

Cele mai renumite motoare 
de căutare sunt Yahoo! 
(www.yahoo.com), Altavista 
(www.altavista.com), Infoseek 
(www.infoseek.com), motoare 
cunoscute de altfel de către toți 
intemauții. Multă lume se întreabă 
cum a reușit cineva să adune 
atâtea informații, să le redacteze 
și apoi să le retransmită în rețea, 
volumul de muncă fiind uriaș. Ei 
bine, dacă la început, în cazul 
mașinilor de căutare erau rea
lizate niște cataloage cu link-uri 
spre adresele de web, acum si
tuația s-a schimbat radical. Softul 
este cel care gestionează bazele 
de date, realizând automat cata
loagele. Aceste programe au fost

6(n pÂnd și-o poantă ta Cvlj LlJJb
■ Tot ce a construit 

o lungă serie (de oameni) 
cu multă trudă și cu multă 
bunăvoință din partea zei
lor o risipește și o împrăș
tie o singură zi. (Seneca) 

numite în diverse feluri (păianjeni, 
roboți etc.) însă principiul lor de 
funcționare este acela de cău
tare cu ajutorul cuvintelor-cheie 
în rețea a tuturor paginilor, anali
zarea lor și apoi indexarea. Prin 

indexare se reușește înmagazi- 
narea unui volum de informații 
enorm, roboții unora dintre mo
toarele dp căutare fiind capabili 
să citească circa 3-4 milioane de 
pagini pe zi. Chiar și în cazul 
unor motoare ca Altavista care 
se mândrește cu cele peste 150 
de milioane de pagini indexate 
este posibil să nu găsiți un anu
mit termen sau o anumită 
informație căutată, ea fiind apoi 
găsită cu ajutorul unui motor 
mult mai mic. Prin urmare, era 
nevoie de apariția unor meta- 
motoare de căutare care nu fac 
altceva decât să folosească mai 
multe motoare de căutare. Ele nu 
au roboți proprii de căutare, ci îi 
"împrumută” pe cei ai motoarelor. 
Astfel, în cazul în care un termen 
nu este găsit cu un anumit motor, 
el va fi căutat automat cu altul. 
Astfel de meta-motoare sunt 
Metacrawler (www. metacraw- 
ler.com) și Profusion (www. 
profusion, com) sau chiar Isleuth 
(www. isleuth. corn).

Rămâne de văzut pe viitor 
în ce fel se va dezvolta 
această latură a Internetului, 
bogăția tot mai mare de pagini 
de web făcând presiuni uriașe 
asupra dezvoltătorilor de soft 
din această ramură. Și noi vom 
reveni asupra motoarelor de 
căutare de îndată ce vom dis
pune de noi informații.

Andrei NiSTOR

■ - Doamna educatoare, 
Viorel mi-a doborât plăcinta.

- Cu intenție?, întreabă 
educatoarea.

- Nu, cu brânză, răspunde 
copilul

“CLONAREA 
PROȘTILOR” 
(fragmente de jurnal)

■ într-o emisiune TV, in
vitatul momentului muzical 
este Ducu Bertzi. Printre melo
diile cântate de invitat, se 
strecoară câte un clip muzi
cal, cu formații gen “BUG Ma
fia", “Paraziții", “Valahia”. Re
dactorul emisiunii - citind de 
pe o casetă - comentează: 
“Văd că apelezi la versuri de 
Minulescu, Adrian Păunescu.- 
Acești tineri la ce apelează?!”. 
Iritat, Ducu Bertzi spune: “Ei 
nu apelează la nimic. Sunt 
spălați pe creier. E jenant să 
știi că pe un post național de 
televiziune se cântă aseme
nea porcării..." Să exemplific: 
“sunt o fată liberă/ care plea
că la mare cu dolari în buzu
nare/ să o fac cu cine îmi pla
ce/ de părinți mă doare în cot/ 
mă dezbracă din privire/ și 
senzația e tare" (Formația 
“Andre") sau “Te anunț că 
ești deja jumătate în mormânt/ 
Le-o pun și morților și Iu’ mă- 
ta/ Dă-te fă jos! M-am plictisit 
de fața ta și-ți dau cu glonțu-n 
muie/ Sunt un Cearli Menson, 
ucigaș de bună voie... (For
mația “BUG Mafia"). Ce om 
normal nu roșește auzind așa 
ceva?

■ în zilele Paștelui, îh 
fața unui băruleț din zona Co
legiului “Decebal”, două tinere, 
toate numai spray și incultură: 
“Cristos a înviat, tul” Răspuns 
pe măsură: “Adevărat a înviat, 
tu!”.

■ Citesc în “Fișe pentru 
bețivul lafet" de I.D. Sîrbu: “De 
câte ori văd fete tinere amețite 
prin baruri, îmi vine să fug 
spre păduri, să iau în brațe 
primul brad și să strig: “Cum 
de-o lăsati? E sora voastră!".

/lie LEAHU

A furat mașini de 
găurit

în urma cercetărilor efectu
ate de către Poliție s-a stabilit 
că Filip Antonio de 26 de ani 
din Deva^șomer, cu antece
dente penale, este autorul fur
tului de la SC Aluminiu Corn 
SRL Deva, de unde a sustras 
două mașini de găurit și una de 
înșurubat. Prejudiciul a fost 
evaluat la 25 de milioane de lei.

Cu alcoolul la volan
Lucrătorii Biroului Poliției 

Rutiere l-au depistat pe Sălaru 
Mitică, de 20 de ani, din Brad, 
în timp ce conducea autotu
rismul cu nr. 21 - HD - 1404, 
fiind sub influența băuturilor 
alcoolice. Susnumitului i-a fost 
reținut permisul de conducere 
în vederea suspendării, fiind 
sancționat contravențional.

Rubrică realizată cu
• sprijinul Poliției 

municipiului De va

|, MUSICBOX
Pe The Headless Children 

sunt incluse piesele: The He
retic (The Lost Child) / The 
Real Me / Headless Children I 
Thunderhead / Mean Man / 
Neutron Bomber / Mephisto 
Waltz / Forever Free I Ma
neater și Rebel In The F.D.G. 
Albumul are ca motto Rebel In 
The Fucking Decadent Gene
ration Worldwide. The Real Me, 
ales single promotional, este un 
cover version după The Who, 
Lawless declarând că cel care 

i---------------------------------------------- 

l-a influențat cel mai mult este 
Pete Townsend, iar piesa este 
un omagiu adus lui.

The Headless Children este 
fără îndoială cel mai mare 
succes comercial al gru
pului, în Top 30 britanic 
figurând trei singlesuri: 
Mean Man, The Real Me 
și Forever Free. în revis
ta germană Metal Hammer albu
mul s-a situat pe locul 11 în timp 
ce piesele The Real Me și Mean 
Man au atins locurile 5 și 17.

în luna iunie 1989 a început 
turneul european promoțional, 
întrerupt temporar la 26.06.1989 
de căsătoria chitaristului Chris

Holmes cu Lita Ford, ceremonia 
având loc la Lake Tanoe/ Ne
vada. Turneul european a con
tinuat până la jumătatea lunii 

octombrie când WASP a înce
put turneul american alături de 
Accept și Metal Church. în luna 
decembrie 1989 grupul a susți
nut un concert fulminant la Ritz / 
New York. La acest spectacol 
au participat ca spectatori Axl 
Rose, Lars Ulrich, James Hetfield 

și lan Astbury (grupurile 
Guns’N’Roses, Metallica și The 
Cult se aflau și ele în turneu 
american). Turneul american al 

grupului WASP trebuia să țină 
până în luna mai 1990, când tre
buia să susțină câteva concerte 
în Japonia. Managerii au anunțat 
că Chris Holmes a părăsit for
mația WASP, turneul anulându- 
se. Chris divorțase de Lita Ford 
și era nemulțumit de noua di

recție muzicală a trupei pe care 
o considera prea liniștită. Ori
cum Holmes a dispărut o vreme 
din lumea muzicală înecându-și 

supărarea în aburii alco
olului. La scurt timp își 
anunță plecarea și 
Johnny Rod, acesta do
rind să se ocupe mai mult 
de proiectul său solo 

Geronimo.
în octombrie 1990 Blackie 

Laxless sparge tăcerea și acor
dă un amplu interviu revistei 
Metal Hammer: "Chris a decis să 
ne părăsească lâ sfârșitul pri
mei părți a turneului american. 
Era epuizat și nu mai dorea să 

cânte. Apoi a plecat Johnny. Eu 
nu pot să-l condamn pentru că 
WASP s-a oprit brusc din tur
neu și nu mai avea ce face. 
Oricum el rămâne în ochii mei 
un bassist excelent. Grupul nu 
a dispărut, dar am decis ca de 
acum să se intituleze Blackie 
Lawless & WASP, deoarece 
am rămas singurul membru 
fondator. Acum mă concentrez 
asupra noului album - o operă 
rock, care va apărea în ’91".

La începutul lui 1991 în 
grup intră experimentatul chita
rist Bob Kulick și bassistul Stet 
Howland. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN

http://www.yahoo.com
http://www.altavista.com
http://www.infoseek.com
ler.com
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Grav accident de circulație la Turdaș
Luni pe DN 7 în comuna 

Turdaș s-a produs un grav 
accident de circulație soldat 
cu moartea unei persoane și 
rănirea a patru persoane 
dintre care două foarte grav.

Accidentul a fost produs 
de către Bordea Daniel din 
Orăștie, aflat la volanul 
autoturismului Mazda cu nr. 
de înmatriculare HD 03 NCF 
care a intrat în depășirea 
unei coloane de mașini în 
condiții de vizibilitate 
redusă din cauza ceții. 
Astfel'a intrat pe contrasens 
unde s-a lovit frontal cu o

Dacia papuc de Arad care 
circula regulamentar.

în urma impactului 
violent conducătorul Daciei, 
Valicec Anton, a decedat în 
drum spre Spitalul Deva, 
după ce în prealabil i s-a 
acordat un prim ajutor la 
Spitalul municipal Orăștie. 
Șoferul Mazdei împreună cu 
un student s-au ales cu răni 
ușoare, iar ceilalți pasageri 
din Dacie au suferit leziuni 
grave.

Serviciul Poliției Rutiere 
al Județului Hunedoara 
atrage atenția participanților

»
la trafic că odată cu sosirea 
anotimpului rece condițiile 
meteorologice - ceață, 
umezeală și într-o perioadă 
scurtă posibilitatea apariției 
poleiului - pun în mare

pericol viața celor aflați pe 
șosea. De aceea le 
recomandă multă atenție 
și să circule cu viteză 
adecvată.

Cornel POENAR

majorării prețurilor 
ia RomTelecom

1 1

Noile taxe de examinare 
și înmatriculare auto
Noile taxe pentru examinare și înmatriculare auto au intrat 

în vigoare, în conformitate cu prevederile legii 117/1999, luni, 
4 octombrie, informează Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei.

Noile taxe vor fi plătite de către toate persoanele fizice și 
juridice solicitante, cu excepția persoanelor cu handicap fizic, 
pentru obținerea permisului de conducere din categoriile și 
subcategoriile A, A1, B, B1, adaptate infirmității lor, precum și 
membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare 
acreditați în România, pe bază de reciprocitate.

Plata taxelor se va face la unitățile CEC sau la casieriile 
trezoreriei statului, iar pentru sectoarele Bucureștiului unde nu 
funcționează trezorerii - la unitățile BCR. Persoanele fizice și 
juridice care au achitat taxa de examinare, respectiv de 
înmatriculare, anterior datei intrării în vigoare a legii, vor achita 
diferența până la nivelul celor prevăzute în noul act normativ.

Taxele pentru persoanele care au absolvit o școală de 
conducători auto vor fi cuprinse între 6.500 și 32.000 de lei, 
în funcție de categorie, iar cei care nu au absolvit o școală de 
conducători auto (cu excepția persoanelor cărora le-a fost 
anulat permisul) vor plăti între 32.500 și 160.000 de lei.

Absolvenții unei școli de conducători auto care au fost 
respinși de trei ori la examen vor plăti între 19.500 și 96.000 
de lei, iar taxele pentru cei care au fost respinși de trei ori, dar 
nu au absolvit o școală de șoferi, vor fi de la 97.500 la 480.000 
de lei. Persoanele cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere vor plăti pentru examinare între 13.000 și 64.000 
de lei, iar cele cărora le-a fost ahulat permisul de conducere 
și au fost respinse de trei ori la examen vor achita taxe 
cuprinse între 39.000 și 192.000 de lei.

Taxele de înmatriculare permanentă sau temporară a auto
vehiculelor și remorcilor sunt stabilite în funcție de greutatea totală 
autorizată acestora: pentru cele de până la 750 de kilograme taxa 
va fi de 67.750 de lei, între 750 și 3500 de kilograme inclusiv - 
134.250 de lei, iar pentru înmatricularea autovehiculelor și 
remorcilor cu greutatea totală autorizată mai mare de 3.500 de 
kilograme proprietarii vor plăti 268.400 de lei. Taxa de autorizare 
provizorie a circulației autovehiculelor neînmatriculate va fi de 
19.520 de lei, iar cea de autorizare a circulației autovehiculelor și 
remorcilor pentru probe - 769.300 de lei.

Potrivit Legii 117/1999, taxele de examinare și înmatriculare 
j>ot fi majorate de către Consiliile locale cu până la 40 la sută^
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Imagini de coșmar la Turdaș, care ne scutesc de orice 
comentarii. In urma impactului dintre cele două 

autoturisme s-a născut o nouă tragedie - un mort și 
patru persoane accidentate.

întâlnirea mondială

Millennium Dreamers
în dorința de a sărbători noul mileniu dar și meritele copiilor din 

întreaga lume, la inițiativa companiilor McDonald's și Walt Disney, 
cu sprijinul UNESCO, 2000 de copii între 8 și 15 ani vor participa 
în perioada 8-10 mai 2000 la întâlnirea mondială Millennium 
Dreamers. Acești copii vor reprezenta cele peste 100 de țări unde 
există restaurante McDonald's. Millennium Dreamers este cel mai 
mare și prestigios program dedicat copiilor, desfășurat de cele două 
companii.

Copiii, veritabili ambasadori ai acestor țări, vor împărtăși 
aspirațiile și realizările lor celorlalți participanți. Criteriile de 
selectare a celor 2000 de delegați constau exclusiv în realizările lor, 
creativitate, valoare inspirațională și impactul asupra comunității.

România va fi reprezentată de 10 copii împărțiți în 2 categorii de 
vârstă, 8-11 ani și 12-15 ani. Selecționarea va fi făcută de către un 
juriu independent, care în luna februarie 2000 va face publică lista 
delegației României.

Alături de ceilalți participanți, copiii și părinții români vor participa 
la întâlnirea Mondială a Copiilor care va avea loc la Walt Disney 
World, lângă Orlando Florida SUA, între 8-10 mai 2000. 
Evenimentul din Orlando va culmina cu o ceremonie în care tinerii 
vor fi premiați pentru întreaga lor contribuție adusă comunității în 
care trăiesc.

wwwjonaX.ro
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PERICOL MARE! 
AU VENIT OLTENCELE !

4

de foștii proprietari
»

Fosta vilă din Deva a lui 
Nicolae Ceaușescu este reven
dicată de foștii proprietari, 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX. Actuala vilă Dece- 
bal, fosta casă de oaspeți a 
partidului și a familiei Ceaușes
cu, a fost construită la sfârșitul 
secolului trecut. în 1946, 
Bernath Seiger din Deva a cum
părat vila de ia foștii proprietari 
cu 100 de milioane de lei,-însă 
câteva luni mai târziu vila a fost 
luată de către Securitate și folo
sită ca și casă de oaspeți de 
către Partidul Comunist Român 
și de familia Ceaușescu. în 
1968, imobilul a fost naționa
lizat, iar PCR a primit dreptul de 
folosință. După revoluție, în 
anul 1990, în baza Legii 30, 
casa de oaspeți a partidului a 
trecut la Consiliul Județean, iar 
printr-o decizie din 1993, din 
această unitate se înființează 
societatea Apollo, în al cărei 
patrimoniu apare și vila. în urmă 
cu doi ani, Andrei Lorincz. 
nepotul lui Bernath Seiger, a 
revendicat imobilul și a intentat

proces împotriva statului ro
mân și a actualului proprietar.

Directorul societății 
Apollo, Alfred Laios, a afir
mat că revendicarea lui 
Lorincz este nefondată, din 
cauză că vila nu a fost 
cerută de societate, ci a fost 
repartizată de un organ 
local. Acționarul majoritar al 
societății Apollo din Deva 
este Fondul Proprietății de 
Stat, care deține 70 la sută 
din acțiuni. Societatea 
Apollo are peste 1200 de 
acționari, iar valoarea reală 
a vilei, cu investițiile care s- 
au făcut, depășește șase 
miliarde de lei.

Andrei Lorincz, fostul 
proprietar al imobilului, 
invocă Legea 112 din 1995, 
care stipulează că imobilele 
de protocol sau casele de 
oaspeți nu pot fi înstrăinate.

Litigiul dintre fostul pro
prietar, statul român și Apollo 
nu este încă soluționat, 
procesul fiind pe rol la Curtea 
de Apel din Alba lulia.
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Fara taxe interurbane *
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^REZERVAT VIP
D5-1-89 2130

RomTelecom a majorat cu 8,2% tarifele pentru serviciile 
prestate, de la 1 octombrie, majorarea urmând să fie valabilă 
până la 1 ianuarie 2000, a declarat Georgios Tsakoniatis, 
directorul general al societății.

La baza stabilirii acestor tarife a stat evoluția inflației în 
perioada iunie-august.

Taskoniatis a precizat că nivelul inflației în perioada 
respectivă ar fi îndreptățit o majorare a tarifelor cu 13,4%. El 
a apreciat că tarifele pentru serviciile de telefonie nu au avut 
o creștere atât de mare ca a altor categorii de servicii din 
România. “RomTelecom este o companie cu orientare 
socială1’, a spus directorul general.

în urma majorării tarifelor, un impuls de convorbire 
telefonică va costa 500 de lei, iar prețul unui abonament 
telefonic lunar pentru linie individuală, cu 100 de impulsuri 
incluse, va fi de 82.000 de lei.

Principala noutate a structurii tarifare care va fi aplicată la 
începutul lunii octombrie este introducerea posibilității ca 
abonații telefonici care au linie telefonică comună și care 
apreciază că necesitățile lor de trafic se situează sub nivelul 
celor 100 de impulsuri incluse în abonament să opteze pentru 
o variantă de abonament fără impulsuri incluse (23.000 de lei) 
sau pentru una cu 50 de impulsuri incluse (34.000 lei).

Un abonament cu 100 de impulsuri pentru abonații a flăți în 
cuplaj va costa 46.000 de lei, față de 37.000 de lei în prezent.

Prețul unui abonament lunar pentru o linie individuală, cu 
100 de impulsuri incluse, va fi de 82.000 de lei (71.000 de lei 
în prezent), al unuia cu 50 impulsuri incluse - 61.000 de lei 
(față de 53.000 de lei), iar al unuia fără impulsuri incluse, de 
39.000 de lei (34.000 de lei în prezent).

Instalarea unui post telefonic cuplat la o centrală analogică 
va costa 580.000 de lei, față de 468.000 de lei în prezent, iar 
al unuia racordat la o centrală digitală - 580.000 de lei, de la 
550.000 de lei.

Prețul unui impuls de convorbire telefonică va crește, de 
asemenea, de la 460 de lei la 500 de lei.

Costul unui impuls consumat în convorbirile interurbane va 
fi de 500 de lei, față de 460 de lei la ora actuală. Tarifarea 
acestor convorbiri se va face în funcție de trei paliere orare. 
Astfel, pentru convorbirile efectuate între orele 07.00 și 19.00 
un minut de convorbire va fi taxat cu opt impulsuri, pentru cele 
realizate între 19.00 și 23.00 un un minut de convorbire va fi 
tarifat cu cinci impulsuri, iar între orele 23.00 și 07.00, cu trei 
impulsuri.

Un minut de convorbire efectuată de la un post telefonic 
public manual va cotfta 700 de lei, față de 600 de lei în 
prezent. De asemenea, prețul unui minut de convorbire 
realizată de la un post telefonic public cu multimonedă va fi de 
500 de lei, iar un minut de convorbire efectuată de la un post 
public cu cartelă va fi de 700 de lei față de 640-de lei în 
prezent.

Prețul unui minut de convorbire telefonică internațională 
realizată ziua cu Republica Moldova (zona 0) va fi de 6.000 de 
lei, de la 5.520 de lei, iar al unui minut de convorbire efectuată 
noaptea, de 5.000 de lei față de 4.600 de lei.

O convorbire realizată, ziua, cu statele din zona I (Europa) 
va fi tarifată cu 11.600 de lei pe minut (de la 10.600 de lei), iar 
noaptea, cu 10.600 de lei (de la 9.800 de lei).

O convorbire realizată cu statele din zona II (Canada, 
SUA, Israel) va fi taxată cu 15.500 de lei pe minut (de la 
14.300 de lei), cu statele din zona III (Africa de Sud, Argentina) 
■, cu 21.000 de lei pe minut (de la 19.600 de lei), cu statele din 
zona IV (China, Japonia, Ecuador) - 29.500 de lei pe minut (de 
la 22.500 de lei), cu statele din zona V (Coreea de Sud, 
Sudan, Chile) - 31.500 de lei pe minut (de la 26.000 lei), cu 
țările din zona VI (Afganistan, Nicaragua) - 36.500 de lei pe 
minut (de la 35.000 de lei).

Noul tarif pentru convorbirile internaționale realizate de la 
^posturile telefonice publice este de 1.720 de lei pe impuls.

LIBERA PRACTICĂ ÎN SERVICIUL DE
4

ÎNSÂM
Conform prevederilor HG 

201/1990 și Decretului lege 
54/1990, începând de la 1 
octombrie 1999 se trece la 
liberă profesie în serviciul de 
însămânțări artificiale. în jude
țul nostru funcționează în 
acest sistem operatorii însă- 
mânțători din următoarele 
localități:

Monica Petresc - Bretea 
Mureșană și Sârbi; Benea Na
talia Maria - Luncoiu de Jos, 
Stejerel, Podele și Luncoiu de 
Sus; Bulz Daniel Sorin - Valea 
Brad, Baia de Criș și Rișca; 
Muscari loan Constantin - 
Mesteacăn; Mariș Cornel - 
Pogănești, Cerbia, Micănești 
și Almășel; Bucur Alin Daniel - 
Deva; Groza Iosif - Lăsău și 
Grind; Lascu Adrian - Vaidei și 
Pischinti; llina Silvia -

Gurasada; Martinesc Mircea - 
Mihăiești și Roșcani; Mag- 
descu Tatiana - Vălioara, Ciula 
Mică, Boița, Răchitova și Ciula 
Mare; Mihat Danica - Silvașu 
de Jos și Silvașu de Sus; Dă- 
bucean Dorel Eugen - Hațeg 
și Nălați; Dragoș Ionel - Bă- 
răști și Ciopeia; Barbu Maria - 
Ohaba de sub Piatră și Sălașu 
de Jos; Maier Petru - Sântă- 
mărie, Bucium, Balomir, Sub- 
cetate și Vad; Szekely Paula - 
Pui, Galați, Ponor, Râu Bărbat 
și Livadia; Opruț Maria Orten- 
sia - Unirea, Fărcădin, Livezile 
și Tuștea; Popa Victoria - 
Deva, Archia și Sântuhalm; 
lanc Zaharia Voicu - Caraci, 
Lunca Moților, Văleni și Că-' 
răstău; lanc Viorica Marcela - 
Țebea, Baia de Criș și Rișca; 
Duma loan - Hărău,

TARI ARTIFICIALE
Batiz; llea Elena - Geoagiu 
și Cigmău; Căta Geta - 
Orăștie; Rentea Elena - 
Romos; Fluieraș Emilia - 
Sântandrei; Cânda Valeria - 
Mărtinești, Turmaș,
Tămășasa, Dâncu Mic, 
Dâncu Mare, Jeledinți; 
Gancea Rodica - Baldovin și 
Rișculița; Almășan loan 
Vasile - Zdrapți și Crișcior; 
Ciocan Leontina - Brad; 
Jorza Florin Avram - Ribița; 
Bocănici Lidia-Mariana - 
Săliștioara și Văiișoara; 
Florea Adriana - Birtin, 
Tătărăști și Prihodiște; 
Fărcaș Zorița - Vața de Jos, 
Vața de Sus, Prihodiște și 
Căzănești; Boldura Voicu 
Vasile - Dealu Mare; Igreț 
loan Gelu - Buceș, Buceș 
Vulcan, Mihăileni și Stănija.

Chimindia, Banpotoc și Bâr- 
său; Abagiu Daniel Corneliu - 
Teliuc, Cinciș, Plosca și Iz
voarele; Cioază Marincuța - 
Tâmăvița, Brănișca, Boz și 
Târnava; Toader Leona - 
Vețel, Mintia, Herepeia, Bre- 
telin și Căoi; Florea Carmen - 
Lăpușnic, Dumbrăvița, Săcă- 
maș și Brâznic; Scurtu Lucia 
- Nădăștia de Sus și Nădăștia 
de Jos; Moțoc Elisabeta - 
Hunedoara, Peștișu Mare și 
Buituri; Stănilă Violeta - Boșo- 
rod și Chitid; Herci Norica 
Lavinia - Ohaba, Lăpugiu și 
Fintoag; Mihuț lordanica - 
Dobra, Stretea, Abucea și 
Făgețel; Murgoi loan - Vâl
cele Rele, Vâlceluța, Vâlcele 
Bune și Bățălari; Ionici Nico- 
lae ‘ Strei Călan, Streisân- 
giorgiu, Săcel, Crișeni și

wwwjonaX.ro
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• Vând Lada 1200 repa
rată capital și multe piese. 
Tel. 232083.(7631)

• Vând loc garaj, str. 
Pietroasa. Tel. 094/633206, 
222284, după ora 16. (7605)

• Vând 0.92 ha teren 
arabil în Leșnic. Tel. 
666598. (7611)

• Vând teren pentru con
strucție de casă, cabană. 
Deva, tel. 094/524131. 
(7623)

• Vând teren intravilan 
1000 mp în Săcărâmb, trac
tor U 445, plug, mașină 
plantat cartofi, motoco- 
sitoare. Tel. 216194. (7400)

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații 
tel. 092/648055, 054/ 
720558(7158)

• Vând apartament două 
camere, vizavi de Devasat. 
Relații tel. 215456. (7490)

• Vând casă, grădină, 
anexe în Hondol sau schimb 
cu apartament. Tel. 623088. 
(7613)

• Vând apartament 2 
camere decomandate, ocu- 
pabil imediat. Relații tel. 
094/524131.(7623)

• Vând apartament două 
camere, Deva, Cernei, et. 7. 
Tel. 232214,211443. (7626)

• Vând garsonieră, Deva, 
str. M.Eminescu, bl. 105, 
sc. B, ap.2. Informații la 
domiciliu. (8115)

• Vând urgent apartament 
2 camere, etaj 9, Gojdu, tel. 
.219066(7523)

• Vând tractor U 650 
înscris în circulație, remorcă 
5 tone basculabiiă, plug, 
discuri, 200 litri țuică de 
prună, 25.000 litrul. Tel. 
232434, luni - vineri, după 
ora 16. (7601)

• Vând Audi 100 Diesel, 
recent adus, înmatriculat. 
Tel. 224807,221391. (7499)

• Vând Dacia break, an
fabricație 1998. Tel. 631197. 
(7398)__________________

• Vând celulare noi. 
Decodez și repar pe loc, 
foarte ieftin. Tel. 094/ 
859958. (7603)

• Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121.(7372)

• Vând piese alternator, 
electromotor (rotor, bobină, 
bendix, cărbuni, bucșe) 
pentru mașini import. Tel. 
221391.(7498) -

• Vând pistoane, cămăși
și carburator pentru Skoda 
120 L. Tel. 092/210192. 
(7618)__________________

• Vând convenabil 4
mașini cusut industriale. 
Deva, tel. 213476,626698. 
(7614)_________________

• Primăria comunei Ilia 
anunță scoaterea la vânzare 
a materialelor de construcție 
(țiglă, cărămidă) rezultate în 
urma demolării unui grajd. 
(7622)

• Vând fitinguri și țeavă 
Henko pentru instalații 
termoficare. Preț avantajos. 
Tel. 218488, 092/227151. 
(7681)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 20 la sută 
și în rate. Tel. 058/733796, 
094/558716, Breaz (7108)

• Vând orice telecomtin- 
dă pentru televizor (160.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868 (6759).

• Vând piese Moskvici 
408/412, tel. 216550 (7518)

• Vând materiale con
strucții din demolări: cără
midă, uși, ferestre și lemn. 
Informații la Mihăescu 
Gheorghe, sat Poieni, co
muna Densuș. (6917)

________.

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat gar
sonieră ultracentral. Tel. 
219422. (7615)

• Vând vilă de lux în Orăștie, str. 
Horea, nr. 24 A, 7 camere, 2 mansarde, 
2 băi, garaj dublu, centrală termică pe 
gaz, piscină și 
curte spațioasă, 
preț flexibil și 
negociabil. Tel. 
094/505243 sau 
241937. (7391)

Primă pentru producătorii agricoli
Conform unei ordonanțe adoptate recent de executiv, 

producătorii agricoli vor primi 300 de lei pentru fiecare 
kilogram de grâu de panificație livrat pieței interne din 
recolta acestui an. Plata primelor va fi suportată din bu
getul Ministerului Agriculturii și Alimentației în limita 
cantității de 1 milion tone grâu pentru 1999.

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, confort I, ne
mobilată. Tel. 216590, după 
ora 19.

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500.000 - 600.000 lei/ 
săptămână. Angajăm per
soane fără experiență, stu- 
denți, șomeri. Tel. 621446, 
092/565828. (7495)

• Angajăm agenți co
merciali. Informații Deva, 
telefon 233593. (7496)

• S.C. Interbrands M&D 
S.R.L., distribuitor al pro
duselor Wrigley, angajează 
agent vânzări pe județul 
Hunedoara. Condiții: expe
riență în vânzări; permis de 
conducere; mașină per
sonală. Se acordă salariu 
atractiv. Tel. 232901,233740 
între orele 11-17. (7528)

• Societate comercială
angajează șofer profesio
nist. Informații tel. 219300, 
230793. (7629)__________

• Agenție selecționează 
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321. (MP)

•S.C. ELVILA PRODUCT 
SRL DEVA organizează 
selecție pentru băieți în 
vederea calificării în meseria 
de brutar. Condiții: vârsta 
maximă 25 ani, stagiul 
militar satisfăcut, domiciliul 
în Deva, studii minimum 10 
clase. înscrierile se fac la 
sediul firmei, Deva, str. 
Depozitelor, nr. 2, până în 
data de 15 octombrie 1999. 
Informații tel. 230491,092/ 
301942.(7513).

• Inginer chirrjist execut 
curățire chimică a cazanelor 
și instalațiilor de încălzire 
centrală, fără deranjamente 
în casă. Tel. 094/893791 
(7162)

• Societate comercială 
angajează vânzătoare pen
tru magazin confecții. Infor
mații tel. 234542 (7525)

DIVERSE

• S.C. Kaufmann Ben & 
Dan S.R.L. Deva anunță 
intenția de autorizare din 
punctul de vedere al pro
tecției mediului a spațiului 
din Deva, Bdul. Decebal, bl. 
D, parter. (7605)

Anunț
Grupul școlar “Grigore 

Moisil” Deva 
organizează CONCURS pentru 

ocuparea a două posturi de PAZNICI
1. Perioada de depunere a dosarelor: 

1-8.10.1999
2. Concursul va avea loc în data de 

11.10.1999, ora 9.
Relații suplimentare la sediul liceului sau la tel. 

621280, 621206.

• Pierdut legitimație de
ținut politic nr. 520/1991, 
decizie pensionare nr. 82, 
libret CEC, pe numele 
Oltean Dan Florin. Le declar 
nule.

• Profund îndurerați de 
dispariția prematură a celei 
care a fost

PASCU RODICA 
GABRIELA

Biber Emil și colegii din 
cadrul Direcției economice 
a Filialei S.C. Devamin S.A. 
Deva sunt alături de ing. 
Victor Pascu la greaua 
încercare prin care trece. 
Sincere condoleanțe! 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! (7620)

r • Suntem alături de dl. 
ing. Pascu Victor la greaua 
încercare pricinuită de 
decesul soției sale

RODICA
Colectivul Sucursalei 

Miniere Certej. (7624)

• Asociația Sportivă Mi
nerul Certej transmite sin
cere condoleanțe dlui ing. 
Pascu Victor la trecerea în 
neființă a soției sale

RODICA
(7624)

• Familia Nemet din 
Batiz este alături de familia 
Ionici la marea durere 
cauzată de trecerea în 
neființă, la numai 19 ani, a 
iubitei lor fiice

CRISTINA
Dumnezeu s-o odih

nească în pace!

VREMEA
Vremea se va menține 

instabilă și va continua să 
se răcească. Cerul va fi mai 
mult noros și pe arii extinse 
vor cădea averse de ploaie, 
însoțite de descărcări elec
trice și intensificări de vânt. 
La deal și la munte, canti
tățile de apă vor depăși 201/ 
mp în 24 h, iar în zonele 
înalte de munte, este po
sibil ca ploaia să se trans
forme în lapoviță. Tempera
turile maxime vor fi cuprin
se între 14 și 22 grade, iar 
minimele între 6 și 16 grade 
Celsius.

Consiliul Local Deva - 
județul Hunedoara

Piața Unirii, nr. 4, telefoane 213435; 212735.
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea concesio

nării terenurilor pentru construcții, situate in intravilanul 
municipiului Deva, pentru realizarea obiectivelor prevăzute 
in documentațiile de urbanism aprobate in condițiile Legii 
Concesiunilor nr. 219/1998 și ale Legii nr. 50/1991 - 
republicată, art. 10-15, astfel:

OBIECTIVUL 1. Amplasament situat in intravilanul 
municipiului Deva. str. Nulerilor, in spatele blocului D5. in 
supra iată de 189,00 mp, in vederea realizării unei baterii de 9 
(nouă) garaje.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 20.000 lei/ 
mp/an. Durata concesiunii este de 25 de ani.

La licitație pot participa locatarii apartamentelor blocurilor 
D5, M5, care dețin autoturisme în proprietate.

Acest amplasament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local Deva, nr. 145/1999.

OBIECTIVUL 2. Amplasament situat in intravilanul 
municipiului Deva. str. I.M. Klein, in supraiață de 84,00 mp, in 
vederea realizării unei baterii de 4 (patru) garaje.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 25.000 lei/ 
mp/an. Durata concesiunii este de 20 de ani.

La licitație pot participa locălarii blocului 45, situat pe str. 22 
Decembrie, care dețin autoturisme in proprietate.

Acest amplasament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local Deva nr. 108/1999.

Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de la sediul 
Consiliului Local Deva, biroul ADPP, camera 36, începând cu data 
de 7 octombrie 1999.

Ofertele se depun la camera 36 din cadrul Consiliului Local 
Deva, până Ia data de 25 octombrie 1999. ora 15.00.

Licitația va avea Ioc in 26 octombrie 1999, ora 10.00, la sediul 
Consiliului Local Deva.

CONVOCARE
Consiliul de Administrație al SC Meropa SA, cu sediul în 

Hunedoara, B-dul Traian, nr. 9,
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDI

NARĂ A ACȚIONARILOR, pe data de 23.10.1999, ora 11, 
la sala Siderurgistul din localitate, pentru toți acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor cu următoarea ORDINE 
DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social prin 
aport în numerar de către SC Alpila Import - 
Export 2000 București.

La intrarea în sală, acționarii vor prezenta buletinul de 
identitate și certificatul de acționar.

în cazul neîndeplinirii condițiilor de prezență a acțio
narilor de cel puțin trei pătrimi din capitalul social, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru 
data de 24.10.1999, la ora și sala mai sus menționate.

SN Romarm SA București -
Sucursala Orăștie 

angajează prin CONCURS:
- 2 ingineri - specialitatea Mașini Hidraulice 

Relații suplimentare la Serviciul RURS - 
telefon 054/241040, Int. 233; 257.

Organizația municipală 
PNTCD Deva>

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
pentru alegerea delegatilor pentru Conferința 
județeană, vineri, 8 octombrie 1999, ora 18, 

la sala de ședințe a Primăriei Deva.

SC “Hortina” SA Deva
cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 2

JJRGANIZEAZĂ^L
LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 19 octom

brie 1999, ora 13.00, cu strigare, la sediul 
societății, pentru VÂNZAREA următorului 
activ:

• Spațiu comercial situat în Deva, str. 
Eminescu, nr. 136, bloc 13A, în suprafață de 
165 mp.

Relații la telefon 054/213373, 218256.
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ROMANIA

Alcătuit din fabricile de bere MIERCUREA CIUC, GRIVIȚA 
BUCUREȘTI, HABER HAȚEG. în topul producătorilor de bere din 
România, este un nou grup, creat cu management britanic, în plină 

dezvoltare a echipei de vânzări.

Angajează

AREA SALES SUPERVISOR pentru SC HABER 
COMERCIAL SRL HAȚEG. '

9

lCONDIȚII:»

- experiență în vânzare;
- posibilitate de program flexibil;
- posesor al permisului de conducere;
- stagiu militar satisfăcut.

Scrisoarea de intenție însoțită de CV se depun la CP nr. 7, 
Oficiul Poștal Hațeg, cod 2650, până la data de luni, 11 octombrie 
1999.

Pornind de ia o audiență
Două soluții

Dl Nicolaie Nada din Deva a venit, zilele trecute, la redacția 
ziarului nostru și ne-a adus o scrisoare - cam lungă, este adevărat - 
de fapt copia unei redamații pe care a depus-o la conducerea SC 
"APATERM" SA din municipiul reședință de județ. A ținut însă să ne 
zică și prin viu grai despre ce este vorba și nu l-am refuzat, lată ce 
ne-a spus:

- Casa mea este așezată la circa 10 m de punctul termic ce 
deservește blocurile de pe strada Avram lancu. în centrala res
pectivă este instalat și un hidrofor. Ei bine, adică rău, hidroforul face 
un zgomot ce ne deranjează foarte mult. Și nu numai pe mine, ci și pe 
vecini, familiile dlor Torino Bocănici și Aurel Popa.

- Este puternic zgomotul?
- Da, mai ales că e continuu, zi și noapte. Noaptea mai ales este 

un adevărat vacarm.
- Ar fi bine să reclamați la SC Apaterm SA.
- Am făcut-o cu câtăva vreme în urmă și la o scrisoare mi s-a 

răspuns că se vor lua măsuri.
- Ce s-ar putea face?
-Am propus și propun două soluții. Una ar fi izolarea hidroforului, 

a motorului acestuia. Alta ar fi închiderea ușii ce dă spre blocul 
nostru. Clădirea are două uși, așa că cea de a doua soluție este ușor 
de realizat.

Am fost, împreună cu dl Nicolaie Nada, la fața locului și am 
constatat că într-adevăr hidroforul punctului termic nr. 20 face un 
zgomot puternic, lată de ce susținem cele două soluții ale cititorului 
nostru, mai ales fiindcă acestea sunt ușor de împlinit, nu sunt deloc 
costisitoare.

Traian BONDOR

Miercuri
6 octombrie

TVR I

1952, ep. 5) 19.00 Tinere talente 
(X) 19.30 Dreptul la adevăr 
20.00 Schiorul Willy (f.a SUA 
1995) 21.35 Elementele (do) 
22.25 Muzică 23.00 Farmece (r)

9.00 TVR lași 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal 14.15 Cibernet 
14.30 Evrica! 15.00 Da capo al 
fine 16.00 Ecoturism 16.30 
Medicina pentru toți 17.30 Impas 
în doi 18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Sunset Beach (s,e p. 544) 
19.55 Amintiri din secolul XX 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. 
Meteo 21.00 Deșertul de foc (f.a. 
Italia 1997, p. II) 22.40 în flagrant 
23.20 Jurnalul de noapte

ANTENA 1

TVR 2

8.00 Dimineața devreme 10.00 
Știri 10.10 Colivia de aur (s, ep. 
13) 11.00 Inspirația Carolinei (s, 
ep.17, 18) 12.00 Baywatch 
Nights (s, ep. 1) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe azi 
(s, ep. 42) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 124) 15.00 Luz Maria (s, ep. 
101, 102) 17.00 Știri 17.25 
Elena, viața mea (s, ep. 84, 85) 
19.00 Observator 20.00 
American Ninja (f.a. SUA 1998) 
22.00 Observator

8.50 DJ Junior 10.15 Limbi 
străine. Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Familia Simpson 
(s) 12.00 Ultimul tren 13.05 Tineri 
interpreți laureați... 13.35 Mistere 
și minuni (do) 14.00 Emisiune în 
limba maghiară 15.00 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 16) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.50 Wagner (s. Anglia 
\____________ _______________

PRO TY
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 10.45 Melrose Place (r) 
11.45 Mercenarii (r) 12.30 O 
căsnicie perfectă (s, ep. 12) 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 38) 13.50 Ani

In plus ia oricare (lin restaurantele 
McDonald’s din Timișoara, Arad, 

Oradea, Baia Mare și Deva;
în perioada 20.09 - 31.10.1999 

cumpărând 6 Happy meal-uri veți 
primi cadou un ghiozdan Mcponald’s

Prețuri

'l

• Happy Meal Hamburger: un hamburger, o porție mica de cartofi, 
o băutură răcoritoare mcă ♦ JUCĂRIE
• Happy Meal Cheeseburger: un cheeseburger, o «orțe mică de cartofi 
a băutură răcoritoare mică * JUCÂR.
• Happy Meal Chicken McNuggals; Chicken McNuggets * 4, o port* 
mică de cartofi.0 băutură răfl. jjjfe tnic . UCARlE

IUBRIFIN Vfector
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la 
nine al ci temperaturi scăzute ■ reduce uzura pieselor în mișcare •

conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata 
de funcționare și reduce cheltuielile de întreținerepe benzina

SAEil 0W/^p^15W/50

de liceu (s, ep. 23) 14.15 Mira
colul tinereții (s, ep. 23) 14.45 
Familia Bundy (s, ep. 185) 15.15 
Aripile pasiunii (s, ep. 105) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 
848) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 23) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 108) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Walker, poli
țist texan (s) 21.30 Police Aca
demy 3 (co. SUA 1996) 23.15 
Chestiunea zilei

Show (r) 13.00 Show-ul de 
noapte (r) 15.00 Viața în direct 
(em. socială) 16.00 Telenovelă 
18.00 Știri 19.00 Românie, 
Românie... 19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s) 21.00 
Serial 22.00 Românie, Românie..
22.15 Știri 22.45 Revista presei

•»

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 Pre- 
ciosa (s) 17.00 Casper (d a) 
17.30 Dragoste și putere (s) 
18.20 Acasă la bunica 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 Căsuța 
poveștilor 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Bătaia 
inimii (dramă SUA 1980)

HBG)
10.00 Dreptul la viață 

(dramă SUA ’95) 11.45 Asalt 
strategic (thriller SUA 1998) 
13.15 Uite cine vorbește acum 
(co. SUA 1993) 14.45 Franklin 
(s) 15.15 Umbra și întunericul 
(thriller SUA 1996) 17.00 
Suspecții (thriller SUA 1999) 
18.45 Bărbatul perfect (co. 
romantică SUA 1996) 20.30 
Joc murdar (dramă SUA '97) 
22.00 lexx (s) 22.45 între 
dragoste și ură (dramă SUA 
1996) 0.30 Regina frumuseții 
(dramă SUA 1997)

Știrile locale (r) 9.10 Deva Mix 
(r) 9.35 Info Matinal 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Cutia Pandorei 15.15 Post 
meridian 16.30 O singură 
viață 17.30 La izvorul dorului 
18.00 Știri 18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7 
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 Re
porter Tele 7 22.30 Aventuri 
în aer liber 23.00 Derrik (8) 
0.00 Știrile locale 0.30 Ora H 
- emisiune de confesiuni

PRO TY - DEVA

PRIMA TY
7.00 Karaoke Show (r) 8.00 

Dimineața cu Prima 12.00 Nadine

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
7.00 Știri 7.10 Bună 

dimineața, România 9.00

07.00-10.00 "Bună di
mineața, PRO TV e al tău!" 
(coproducție) 17.00-17.30 
Știrile PRO ȚV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 19.30-20.30 Știrile PRO 
TV București (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
.posturilor TV.

neeescep
Miercuri,

6 octombrie a.c.
O BERBEC
O zi excelentă pentru 

doamne; planetele sunt și ele 
de partea dv. Trebuie să 
faceți rost de o sumă mare 
de bani și prietenii vă vor 
ajuta.

O TAUR
Vă mai aflați sub efectul 

unei constelații nefavorabile 
care vă taie pofta de lucru. 
Vă obosiți și vă îmbolnăviți 
ușor; lăsați-o mai moale, 
încercați să vă bucurați de 
viață.

Z> GEMENI
La serviciu nimeni nu 

bănuiește că dv sunteți cel 
care coordonează eveni
mentele. Azi sunteți mulțumit.

3 RAC
Puteți trece prin schimbări 

serioase, printr-un proces de 
maturizare; viața îi va pune la 
grele încercări, ceea ce le va 
fi de folos mai târziu. Sunteți 
deciși și hotărâți, nu vă sperie 
problemele ce vă solicită 
răbdare.

3 LEU
Nu aveți răbdare, 

doamnele mai ales vor să-și 
pună în practică imediat 
planurile. Vă caracterizează 
acțiunile necugetate. Sunteți 
nemulțumit de veniturile dv.

3 FECIOARĂ
Acum sunteți echilibrat 

fizic și psihic. Situația 
materială se îmbunătățește, 
doamnele devin risipitoare. 
Cele fără partener sunt 
agitate, nu le place 
singurătatea, dar nu renunță 
nici la independență.

O BALANȚĂ
Aduceți zilnic în discuție 

nedreptățile suferite. Ar fi 
bine să treceți peste această 
stare. Partenerul vă susține, 
este alături de dv.

2 SCORPION
Dați uitării trecutul și nu 

căutați vinovați pentru starea 
de tensiune. Fiți înțelegători cu 
partenerul

O SĂGETĂTOR
Zi plăcută, satisfacție în 

munca profesională. Există 
șansa obținerii unui loc de 
muncă mai avantajos decât 
cel precedent. Merită să 
demarați noi afaceri.

O CAPRICORN
Vă neglijați familia din 

cauza lucrului și veți avea 
mustrări de conștiință. Veți 
recupera o pierdere, ceea ce 
va fi o surpriză pentru cei de 
•aproape.

Z VĂRSĂTOR
Doamnelor li se reco

mandă să se izoleze o 
vreme de tumultul vieții 
cotidiene și să urmărească 
cu calm succesiunea 
evenimentelor. Altfel puteți 
deveni ținta intrigilor la locul 
de muncă.

O PEȘTI
Aveți noroc, dorințele vi 

se împlinesc. A sosit și 
momentul împăcării cu 
persoana iubită, dacă era 
cazul; îi puteți oferi un mic 
cadou.
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