
Bun venit campioanelor mondiale la Deva!
Cu toată vremea mo

horâtă, ploioasă, cetățenii 
orașului de la poalele cetății 
din Deva, elevii de la 
Grupul Școlar Sportiv Deva, 
oficialități de la județ și 
municipiu - dl ing. Nicolae 
Stanca, prefectul județului, 
Mircia Muntean, primarul 
municipiului, conducători 
de instituții și societăți 
comerciale au făcut o 
călduroasă primire „echipei 
de aur” a României care a 
reușit să obțină un nou 
succes răsunător în lume, 
cucerirea titlului de Cam
pioană Mondială și apariția 
celor două stele Maria 
Olaru și Andreea Răducan, 
prima campioană absolută, 
iar cea de a doua medaliată 
cu aur la sol, argint la bârnă

și bronz la sărituri, urmate 
îndeaproape de Simona 
Amânar cu două medalii de 
argint la sărituri și sol. 
Rezultatele de excepție ale 
gimnastelor românești au 
fost posibile datorită activi
tății laborioase, competente a 
unor antrenori cunoscuți și 
deosebit de apreciați în lume, 
profesorul Octavian Belu și 
prof. Mariana Bitang, 
reușind cu o echipă, în care 
au fost promovate 3 junioare, 
să urce, pentru a patra oară 
consecutiv, pe prima treaptă 
a podiumului mondial, 
consolidând poziția de frunte 
în ierarhia gimnasticii 
mondiale.

Din primele clipe ale
sosirii în fața Casei dc
cultură din Deva, toți cei

aflați în preajmă au aplaudat 
îndelung întreaga delegație a 
României la CM din China, 
pe gimnaste și antrenori, 
intr-o atmosferă încărcată de 
emoțiile intenselor trăiri 
sufletești de bucurie și mân
drie pentru marele succes, 
reprezentanții Prefecturii, 
Primăriei, Direcției județene 
de Tineret și Sport, 
Inspectoratului Școlar jude
țean, Grupului Școlar 
Sportiv Deva, au felicitat cu 
căldură pe sportivi și 
antrenori, le-au urat succes 
și la viitoarea Olimpiadă. In 
numele delegației sportive a 
răspuns eminentul antrenor, 
profesorul Octavian Belu.

Sabin CERBU

Imediat după sosire, lotul de gimnaste împreuna cu antrenorii, 
prof. Octavian Belu, Maria Bitang, Lucian Sandu fi prof. Ion Bădoi, 

directorul Grupului Școlar Sportiv Deva, au pozat pentru ziarul nostru.
Foto: Traian MÂNU
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Ei totul, voi nimic. între 
pensii de zeci de mii și salarii 
de sute de milioane lei lunar

Sfidarea 
bunului simt

I 

continuă
Cu puțin timp în urmă scriam despre 

ingineriile și mașinațiunile prin care unii 
șefi ai FPS au ajuns, împreună cu fel și fel 
de favoriți ai lor, să câștige peste un milion 
de lei pe zi în vreme ce o mare parte a 
populației trăiește sub pragul sărăciei, 
neavând bani nici pentru hrana zilnică, fără 
să mai luăm în considerare celelalte nevoi 
cotidiene și cheltuielile pentru locuință, 
sănătate și altele, lată însă că nesimțirea 
guvernanților și a celor ce încurajează 
astfel de discrepanțe între câștigurile cu 
nimic meritate ale unor protejați și favoriți 
ai puterii și nevoiași, ba chiar și față de 
categoriile cu venituri modeste, atinge 
apogeul prin adoptarea unei faimoase 
ordonanțe care stipulează că mai marii 
regiilor naționale își pot pune, indiferent

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 6)

începând de azi, 
caloriferele 

devenilor vor încălzi
Mare a fost bucuria devenilor când I- 

au auzit luni seara pe primarul 
municipiului, la postul de televiziune PRO 
TV, că problema încălzirii este rezolvată, 
în sensul că primăria a plătit un miliard de 
lei furnizorului și nu mal sunt probleme în 
ceea ce privește furnizarea către blocuri 
a agentului termic. în dimineața 
următoare, poate prea nerăbdători - și-i 
firesc căci temperatura a coborât în 
ultimele zile până la 0° Celsius - locatarii 
din blocurile racordate la sistemul ge-ne- 
ral de încălzire a municipiului au avut 
neplăcuta surpriză să constate iar răceala 
caloriferelor.

Cum telefoanele au început marți 
dimineața să sune și la redacție, oamenii 
întrebându-ne când vor avea totuși căldură 
(mulți au răcit, s-au îmbolnăvit ori și-au 
agravat bolile cronice mai cu seamă 
vârstnicii), am luat legătura cu conducerea 
“Apaterm” Deva, respectiv cu dl director 
tehnic Adrian Bălan, pe care l-am invitat 
să răspundă întrebării cetățenilor. 
Dumnealui ne-a spus: “Azi (marți, 19 oct.- 
n.n.) dă banii Primăria... Când ajung banii 
la Mintia. Noi azi am dori să dăm drumul la 
căldură, dar sperăm că cel târziu mâine 
(miercuri, 20 octombrie - n.n.) să dăm 
drumul. Luni au fost întrunite condițiile 
meteo pentru a furniza căldura”. (E.S.)

Banca Mondială și 
corupția din România

Moartea colaboratorilor sau...

încă o inginerie a Guvernului
Citim cu stupoare în 

“Adevărul” de luni, 18 
octombrie, că Banca 
Mondială va demara în 
România un program privind 
corupția. De ce, oare, simte 
nevoia Banca Mondială să 
analizeze fenomenul
corupției în România, când 
este știut că însuși 
președintele Emil Constan- 
tinescu și-a îmbrăcat armura 
de cavaler al luptei naționale 
împotriva corupției? Nu este 
mulțumită Banca Mondială 
de rezultatele obținute? Nu 
mal are încredere în 
eficiența acțiunii organelor 
abilitate ale statului român 
încât a simțit nevoia de a 

investiga pe cont propriu 
situația din România?

în pofida percepției 
generale că fenomenul 
corupției va exista 

întotdeauna și că nu poate fi 
rezolvat, experiența Băncii 
Mondiale a demonstrat în 
țările din jurul României că 
fenomenul poate fi redus 
prin elaborarea unei strategii 
care să identifice punctele 
cele mai vulnerabile.

Potrivit dlui Andrew 
Vorkink, fenomenul corup
ției apare mai ales în 

domeniile sănătății, 
educației, serviciilor către 
populație (cum ar fi cel al 
telefoniei), în adminis
trație și chiar la nivel 
guvernamental.

Testele efectuate până 
acum au relevat că pentru 
a deschide o afacere, dacă 
în urmă cu câțiva ani era 
nevoie de 40 autorizații, 
acum este nevoie de 60, 
creșterea birocrației 
conferind mai multă 
putere funcționarilor de tot 
felul. Banca Mondială va 
face sondaje în rândul

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 6)

în lăcomia lor după noi 
fonduri, care sunt căutate cu 
lumânarea la firmele private în 
special, dar uitându-i și iertându- 
i pe marii datornici, dnii Remeș 
de la finanțe și Athanasiu de la 
muncă și protecție socială au mai 
născocit o lege care vine să 
contrazică nu numai promisiunile 
de mai bine pentru agenții 
economici, dar și unele prevederi 
legale anterioare, acestea fiind 
ignorate total. Referirea concretă 
privește Legea 130/1999, 
aceasta intrând în vigoare în luna 
trecută. Dar ce prevede, în 
esență, noua lege concepută ca 
oJnginerie financiară a unora 
dintre cei 15000 specialiști ai 

actualei puteri?
în ciuda faptului că Hotărârea 

Guvernului nr. 738/1995 
stipulează clar că fondul de 
salarii cuprinde totalitatea 
sumelor brute care se cuvin lu
nar ca drepturi salariale 
persoanelor încadrate cu con
tract individual de muncă, iată că 
vine acum Legea 130, care ne 
spune că prevede măsuri de 
protecție a persoanelor 
încadrate în muncă, unde se 
amestecă și colaboratorii cu 
salariații, în sensul că și pentru 
această categorie, respectiv a 
colaboratorilor plătiți în baza unor 
convenții civile de prestări 
servicii, angajatorii au obligația 

să plătească CAS, contribuția 
la fondul de șomaj, de asigurări 
sociale de sănătate, la fondul 
de solidaritate socială a 
persoanelor cu handicap și la 
fondul special de susținere a 
învățământului. Culmea este că, 
deși pentru colaboratori se 
plătesc aceste datorii de către 
firmele angajatoare, legea 130 
prevede că ei nu se bucură de 
drepturile salariaților, 
nebeneficiind deci de concedii 
plătite, de concedii medicale 
ș.a. Cu alte cuvinte, dacă un 
colaborator este și salariat la

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 6)
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SĂRBĂTOAREA MEAJCIPIULUI HUNEDOARA

TE DEUM
Sărbătoarea Hunedoarei a debutat 

sub semnul ecumenismului, marcat de 
un TE DEUM desfășurat la statuia 
personajului istoric-simbol al orașului, 
lancu de Hunedoara, slujba religioasă 
fiind oficiată de reprezentanți ai 
principalelor culte existente în 
Hunedoara. Părintele Protopop al 
Hunedoarei Alexandru Hotăran și 
preotul dr.loan Rudeanu, preoții Timar 
Săndor (romano-catolic) și Andrei Kiss 
(reformat) au binecuvântat eroii locului 
și s-au rugat în același glas al credinței 

I creștine pentru viitorul orașului. Cu 
atât mai mult acum, de ziua sa; căci, 
așa cum se spunea în mesajul trimis 
de Timotei Seviciu, episcopul Aradului, 
“Cetatea de foc, într-un sens simbolic, 
material și nu mai puțin spiritual, (...) 
își merită consacrată o zi de bilanț 
pentru împliniri și perspective, în care 
să fie cinstit locul, dar și cei ce îl 
sfințesc, aducând aminte de toți care 
și-au împlinit în cursul veacurilor 
menirea, pentru a lăsa moștenirea 

^generațiilor viitoare'’.

Elogiu personalităților 
hunedorene

Deschiderea oficială a “Zilei 
municipiului Hunedoara’’ a coincis cu 
o ședință festivă a Consiliului local, 
desfășurată în sala mare a casei de 
cultură. Ordinea de zi a acesteia a 
fost și ea una “aniversară”, Hotărârea 
nr.72 a consiliului consfințind 
recunoașterea "contribuției la 
renumele urbei” a unor personalități 
hunedorene, care au dus faima 
orașului în țară și în lume. în mod 
simbolic, acestora le-au fost 
înmânate de către primarul 
municipiului, Remus Mariș, diplome și 
plachete omagiale.

Astfel, cetățeni ai urbei de toate 
vârstele și de diferite profesii, unii 
reveniți în locurile de obârșie după 
ani de zile și chiar special pentru 
acest moment, au primit - cei prezenți 
nu fără o oarecare emoție - 
elocventul gest de apreciere: filozofii 
Victor Isac și Traian Stănciulescu; 
scriitorii Iv Martinovici, Eugen Evu, Ion 
Urdă, Lucia Amarandei, Olga Ștefan;

artiștii plastici Gheorghe Farcașiu și 
Constantin Zgâmbău, criticul literar 
Petru Poantă; medicii Romeo 
Stănescu, Lucian Ceucă și Ion 
Proinov; profesorii Simion Jitianu, 
Mircea Păcurariu, Maria Gheorghe; 
preotul Anton Rudeanu; inginerii Silviu 
Samoilescu, Gheorghe Pogea, luliu 
Winkler; sportivii Mihai Leu, Dumitru 
Hărădău, Marieta llcu, Dumitru 
Pătrașcu, Ștefan Berekszâszi, 
Romulus Gabor, Vasile Stângă, 
Remus Vlad și Abel Ritișan; actorii 
Dorina Lazăr și Florin Busuioc. Tot 
pentru sprijinul acordat sub diferite 
forme municipiului Hunedoara au fost 
remarcați prin aceleași distincții 
reprezentații orașelor înfrățite - 
primarul orașului Zenica, Alic Ferid, 
și secretarul primăriei din 
Szombathely, Jânos Kaczmârski, 
precum și P.S. Timotei, episcop al 
Aradului, prefectul Nicolae Stanca și 
președintele Consiliului județean, 
Gheorghe Barbu.

Simpozion științific
O altă manifestare de tradiție a Hunedoarei ă făcut parte de 

această dată din rândul celor dedicate Zilei municipiului. Simpozionul 
științific "Tradiție și continuitate în spațiul istoric hunedorean" 
organizat de Muzeul “Castelul Corvineștilor" și de Consiliul local a 
reunit istorici, arheologi și cercetători din mai multe părți ale țării (mai 
puțini însă ca altădată), cu teme interesante consacrate trecutului 
istoric al locului.

Momentul de început al simpozionului a fost marcat de lansarea 
Revistei muzeului - "Corviniana IV" și a altor două lucrări științifice, 
avăndu-i ca autori pe dr.Adrian Andrei Rusu - “loan Corvin de 
Hunedoara și românii din vremea sa" și pe dr.Sabin Adrian Luca - 
“Contribuții la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice 
sistematice din grădina castelului - campaniile anilor 1996-1998".

Expoziții și saloane de artă
Arta plastică și cea scrisă au conturat (alături de “Toamna muzicală 

hunedoreană") dimensiunea spirituală a sărbătorii Hunedoarei. “Salonul 
autorilor hunedoreni” a fost un prilej de a evoca și reactualiza cele mai 
importante repere ale unei înzestrate tradiții literare a orașului, în prezența 
prozatorilor și poeților de-aici, precum și a câtorva edituri care au 
contribuit la apariția cărților acestora. în plus, a fost momentul inaugurării 
Galeriilor de artă, o nouă și multașteptată apariție în peisajul bătrânului 
oraș.

Alte două expoziții - “Valori culturale restaurate din colecția castelului" 
și Expoziția de artă vizuală a Taberei de la Cinciș (edițiile XX și XXI) i-au 
invitat pe vizitatori prin sălile “istorice” ale Muzeului “Castelului 
Corvineștilor”. Tot în acest spațiu arhitectural ei au fost martorii unui 
remarcabil debut editorial: volumul de eseuri “Alchimia Divinului” (apărut 
la Editura Emia), al tânărului hunedorean Nicoale Szekely.

începutul 
unei

truditii
(Urmare din pag. 1)

“adăpostul”. Timp de două zile (sâmbătă și 
duminică, 16-17 octombrie), programul 
dens a) manifestărilor cultural-artistice 
desfășurate cu acest prilej i-a mai scos pe 
hunedoreni din casă, cliemându-i la 
întâlniri cu cartea și arta plastică, cu 
muzica de toate genurile, dansul și buna 
dispoziție. Au fost momente în care orașul 
a prins cu adevărat mai multă viață, așa 
cum se cuvine Ia o sărbătoare, de la care n- 
au lipsit nici oaspeți din orașele înfrățite 
cu Hunedoara. Ca la orice început, nu 
toate au mers “ca pe roate”; important este 
însă că de-acum orașul își are binemeritata 
sa sărbătoare, obligându-i într-un fel pe cei 
care au inițiat-o și organizat-o - Primăria și 
Consiliul local, Radio Color Hunedoara și 
Casa de cultură - să-i asigure continuitatea 
și astfel tradiția.

Î Pagină realizată de Georgeta BÎRLA ) 
Foto: Traian MÂNU I____________

Gheorghe Pogea, managerul S.C.
Siderurgica SA, una dintre personalitățile 
hunedorene marcante prezente la “Zilele 

municipiului Hunedoara ”

O simbolică strângere de mână între primarii orașelor Hunedoara și 
Zenica (Bosnia).

OASPEȚI ÎNFRĂȚIȚI
Hunedorenii au avut și oaspeți importanți 

în această perioadă, sărbătorindu-și ziua 
alături de prietenii din Zenica (Bosnia) și 
Szombathely (Ungaria) - două dintre 
orașele înfrățite cu Hunedoara.

în cadrul primirii oficiale ce a avut loc la 
primărie, conducătorii celor două delegații 
- Alic Ferid, primarul orașului Zenica, și 
Jănos Kaczmârski, secretarul primăriei din 
Szombathely - au precizat că Scopul vizitei 
nu e numai de a vă fi alături acum, ci și acela 
de a pune bazele unei discuții, ale unui pro
gram care să-i ajute pe micii întreprinzători 
locali și pe toți cei interesați de o colaborare

"Toamna muzicală 
hunedoreană"

Cea de-a XlX-a ediție a “Toamnei 
muzicale hunedorene" n-a dezmințit tradiția 
acestei prestigioase manifestări culturale, 
ea desfășurându-se în cea mai mare parte 
în ambianța renascentistă a Castelului 
Corvineștilor.

Numeroșii spectatori prezenți (printre 
care și mulți tineri) au asistat la desfășurarea 
unor remarcabile recitaluri de muzică 
instrumentală și corală, în interpretarea 
duetului Constantin Andrei (Cluj Napoca) - 
Aurelian Andrei (București), cu un atractiv 

cu cetățenii din orașele înfrățite". Căci “cu 
fiecare întâlnire ne-am apropiat unii de 
alții, iar pentru a fi prieteni, nu contează 
distanța și granițele ce te despart de 
celălalt"...De altfel, dorința tuturor este de 
a consolida aceste relații de colaborare, 
neconcretizate până acum pe măsura 
așteptărilor mai ales în plan economic, 
astfel încât această experiență comună 
să fie de folos fiecăreia dintre părți.

în mod special, însă, cei care au venit 
din locuri cu civilizații diferite și s-au 
întâlnit la Hunedoara, “au învățat aici să 
sărbătorească împreună".

repertoriu la chitară, și a tânărului simerian 
Tiberiu Dîscă, “valsând" pe clapele 
pianului. Corurile hunedorene “Doina" 
(dirijat de mai bine de 35 de ani de Marin 
Dârvă) și cel de copii “Corviniana" (condus 
de Constantin Huțan) au întregit serile de 
muzică de la castel, în timp ce recitalul 
extraordinar de vioară al maestrului Ștefan 
Ruha, acompaniat la orgă de Ecaterina 
Botar (prezenți an de an la Hunedoara), a 
finalizat triumfal actuala ediție a “Toamnei 
muzicale”.

Jluzică 
si dans 
9

Amatorii muzicii pop, rock, dance, hip-hop 
ori de alte amestecate genuri n-au avut nici ei 
motive de nemulțumire, căci și-au primit 
“porția ’’preferată pe parcursul mai multor ore.

Dacă în prima seară formații precum “Re
alism", “Profetul” ori mai cunoscutele 
“Canon ”, “Riff” și mai ales “Compact" și-au 
răsfățat fanii din Piața Casei de cultură cu 
refrene mai vechi sau mai noi cântate la un 
moment dat “într-un glas ” cu ei, repriza de 
muzică din ziua următoare n-a mai avut 
aceleași “virtuți”. Mai ales că anumite grupuri, 
cum a fost cazul celui din Călan spre exemplu, 
i-a salutat pe hunedoreni de ziua lor printre 
așa-zise cântate cuvinte și expresii de care chiar 
cei mai puțin pudici și-ar feri urechile...

Copiii de la Clubul “Siderurgistul” și de 
la cel al copiilor și formațiile Casei de cultură 
au dinamizat prin dans programul zilei, din 
care n-a lipsit nici spectacolul folcloric susținut 
de ansamblul “Hațegana” și de cei mai 
cunoscuți soliști hunedoreni

*

Concertul formației “Compact” a făcut 
parte dintr-un amplu turneu de promovare a 
celui mai recent album al său, “Compact 
100%” (casetă și CD), a cărui lansare a avut 
loc și la Hunedoara.

Dumitru Hărădău, vicepreședintele 
Federației Române de Tenis, revenit în 

Hunedoara după două decenii, pentru a 
participa la sărbătoarea orașului.
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Lotul de gimnastică 

primit și de 
președintele 

Constantinescu 
Fetele noastre de aur ce com

pun echipa României, ce s-au 
acoperit de glorie în China la 
C.M., unde au cucerit titlul de 
Campioană Mondială și apoi Ma
ria Olaru a mai obținut o perfor
manță de răsunet internațional 
cucerind titlul și la individual 
compus, în final gimnastele “re
coltând" o salbă de medalii de 
aur, de argint și una de bronz, s- 
au bucurat luni de o frumoasă 
primire și la Cotroceni, de către 
președintele României, Emil 
Constantinescu. (S.C.)

(;ȘAHB

Campionatul 
național de șah 
pe echipe mixte

Divizia A - ediția 1999
1

DIVIZIA DJ
într-un climat defair-play

î CFR MARMOSIM- 
/ICTORIA CĂLAN 4-0

CLASAMENTELE JUNIORILOR

Popicarii de la 
Siderurgica 

Hunedoara participa 
la Cupa Europei

Dacă Cimentul Fieni - campioana 
națională la popice - și-a câștigat drep
tul de a participa la Cupa Mondială de la 
Bratislava, Siderurgica Hunedoara - 
vicecampioana națională - va repre
zenta România la Cupa Europei. Turneul 
se va desfășura în perioada 21-24 oc
tombrie la Salzburg (Austria) și va alinia 
la start 22 echipe masculine și 21 
echipe feminine, reprezentând cele mai 
bine cotate țări europene.

Din păcate la acest important con- ! 
curs, lotul hunedorenilor format din Iulian j 
Gherghel (antrenor - jucător), Paul ! 
Csoka, Claudiu Boantă, Nicolae Popa, ț 
Manea Mănel, Dumitru Bese și Radu ; 
Cristian Timar, va fi lipsit de aportul lui I 
Traian Țălnar - jucător cu experiență, i 
piesă de bază a echipei - care s-a îm
bolnăvit și nu a primit acordul medicului 
pentru a face deplasarea. Această 
absență coroborată cu lipsa experienței 
în întâlnirile internaționale a tăiat puțin din 
optimismul președintelui clubului Side
rurgica, Ion lonichente, care ne-a de
clarat: "Dacă am fi avut echipa com
pletă, ne-am fi propus chiar acum la 
prima noastră participare în Cupele 
Europene clasarea pe podium. Dar în 
aceste condiții sperăm să facem o figu
ră frumoasă și eventual dacă avem 

■șansă să obținem o cupă.”
Totuși, întrucât sportivii hunedoreni 

au o pregătire foarte bună realizată în 
i condiții similare celor de concurs, spe- 
î răm ca ei să obțină un rezultat cât mai 
j bun care să facă cinste sportului ro- 
' mânesc și hunedorean.

t______________________C'M J
(

Q DIVIZIA Bl

Stațiunea Sovata a găzduit în pe
rioada 4-12 octombrie a.c. Campionatul 
național de șah pe echipe mixte, Divizia 
A, la care au participat cele 10 echipe 
competitoare. Județul nostru a fost 
reprezentat de echipa “Clubul de Șah” 
Deva, care a reeditat rezultatul bun din 
ediția precedentă clasându-se din nou 
pe locul 3. Echipa formată în exclu
sivitate din maeștri ai sportului, inclusiv 
la juniori, a fost în ordinea meselor de 
concurs: lulius Armaș, Ciprian Nanu, 
Claudiu Zetocha, Endre Ambruș, luliu 
Hegeduș, Călin Dragomirescu (căpitan 
de echipă), loan Adam (căpitan ad
junct), Florin Grunberg, Marina Shere- 
metieva, Angela Grigorieva, Viorica 
Istrati, Adela Frățilă, conducătorul lo
tului: Ion Grecu.

Cele mai bune rezultate le-au obți
nut marea maestră M. Sheremetieva, 
maestrul FIDE I. Hegeduș, cu plus 5 la 
"adevăr” și maestra internațională A. 
Grigorieva, cu plus 4.

Menținerea în elita șahului româ
nesc, bine cotat pe plan internațional, a 
fost posibilă datorită sprijinului acordat 
clubului de către mai mulți sponsori, 
dintre care cei mai constanți au fost: 
CIP Audio-Video-Film Deva, Consiliul 
local al municipiului Deva, Contransimex 
West Deva, Almo Construct Deva, 
Quasar Deva, cărora le mulțumim pe 
această cale. De menționat că la acest 
nivel competițional, așa cum se uzează 
la toate echipele puternice din țară și 
străinătate, folosim conform regula
mentului 3 jucători străini într-un cam
pionat din cei 6 legitimați. Acest pro
cedeu conduce la ridicarea nivelului 
calitativ al jocului și la antrenarea celor
lalți sportivi într-o competiție deschisă 
permanent, îndeosebi tinerilor.

Prezentăm clasamentul Diviziei A -
ediția 1999:
1. Venus RGA București
2. Victoria Techirghiol
3. Clubul de Șah Deva
4. Hidrocon Bacău
5. Electrica Constanța
6. Oțelul Călărași
7. Petrolul Ploiești
8. U Medicina Timișoara

55,0 puncte
50.5 puncte
50,0 puncte
46,0 puncte
45.5 puncte
45,0 puncte
45,0 puncte
40,0 puncte

9. Severnav Turnu Severin 39,0 puncte
10. Voința Petrol Timișoara 34,0 puncte

Președinte executiv club,
Corne/iu HOTĂRAN

în deschidere, ca de obicei, s-au întâlnit 
echipele de juniori ale celor două formații de 
seniori. Spre cinstea și lauda conducerilor 
celor 2 cluburi, a antrenorilor și, nu în ultimul 
rând, a componenților celor două echipe, me
ciul a plăcut foarte mult spectatorilor, asistând 
la un frumos spectacol fotbalistic, într-un an
gajament fizic superior multor jocuri la această 
categorie de vârstă. Ambele goluri (meciul s-a 
încheiat cu scorul de 1-1) au fost salutate de 
jucători cu un entuziasm greu de redat! De 
apreciat efortul, preocupările ce există la 
aceste cluburi (în pofida greutăților cu care se 
confruntă) pentru pregătirea viitorilor fotbaliști 
în propria pepinieră.

Și meciul de seniori a avut o desfășurare 
apreciabilă, cu un plus pentru gazde ce au 
reușit o victoria la scor, după un meci dominat 
copios, cu numeroase faze la poarta lui Toth. 
Victoria nu a putut da o replică pe măsura 
valorii jucătorilor săi. Altă dată de netrecut, în 
acest meci, Papp, Kollman, Bordean, Căruceriu 
au “căzut" de multe ori la acțiunile în viteză ale 
gazdelor, țesătura lor de pase aducându-i în 
situații clare de a marca. Nici în celelalte com
partimente de joc ale oaspeților n-am constatat 
o prezență reală a experimentaților Lazăr și 
Surugiu. în prima repriză, doar Socaci a mai 
animat înaintarea și abia spre finalul partidei am 
văzut o tresărire de orgoliu cu Lazăr, Surugiu, 
Bordean, Căruceriu, când balonul a circulat cu 
mai multă precizie și viteză, fiind foarte aproa
pe de golul de onoare. Lacunele din prestația 
Victoriei nu scad cu nimic din meritul formației 
CFR Marmosim. Elevii antrenorilor Nicu Alexiuc 
și Gică Bogdânescu au pornit în trombă spre 
careul advers de la primul fluier al arbitrului 
Petre Popa. în minutele 6, 7, 8, 11, am reținut 
câteva faze foarte fierbinți în careul fotbaliștilor 
din Călan, F. Biri, Pepenar, Avasiloaie, Varga și 
Istina fiind în prim-planul acțiunilor ofensive. 
Golul a picat totuși destul de repede, în min. 18, 
dar dintr-o fază fixă: Pepenar a executat o 
lovitură de la 17 m, aproape de vinciul din 
dreapta lui Toth. La pauză, gazdele conduceau 
cu 2-0 prin golul înscris de F. Biri. Apoi, în 
repriza a doua gazdele mai punctează de 2 ori 
prin Avasiloaie (tot dintr-o lovitură liberă de la 
18 metri) și Zoltan Biri în min. 80.

Corect, tot timpul pe fază, centralul P. Popa, 
bine ajutat și de cei doi asistenți ai săi, I. Filipoiu 
și G. Bașta.

CFR: lancu, Bacali (75 Sicoe), Budeic, 
Davidoni, Istina (75 Moldovan), Stan (85 
Sârmoi), Urzică, Avasiloaie, Feri Biri (34 Zoii 
Biri), Varga, Pepenar.

VICTORIA: Toth, Papp, Bordean, Avasiloaie 
(58 Brebu), Kollman, Căruceriu, Lazăr, Haic (85 
Rece), Surugiu, Gogan (53 Neagoe), Socaci.

Sabin CERBU

( JUNIORI C - VALEA MUREȘULUI J

JUNIORI Al
FC Corvinul Hunedoara 5 5 0 0 23-3 15

Victoria Călan 5 3 0 2 12-11 9

Jiul Petroșani 5 2 0 3 12-7 6
Viitorul Orăștie 5 0 0 5 0-26 0

JUNIORI Bl -Z

FC Corvinul Hunedoara 5 4 0 1 41-4 12

Jiul Petroșani 5 4 0 1 24-11 12

Victoria Călan 5 1 0 4 9-23 3

Viitorul Orăștie 5 1 0 4 12-48 3

Tehno Sporting Simeria 8 8 0 0 36-5 24

FC Corvinul Hunedoara 8 6 1 1 47-12 19

Starting Deva 8 6 0 2 36-12 18

ASA Aurul Brad 8 6 0 2 30-12 18

Dacia Orăștie 8 5 1 2 32-8 16

CSS Hunedoara 8 2 0 6 10-28 6

Min. Certej 8 2 0 6 9-28 6

Cetate Deva 8 2 0 6 8-37 6

CIF Aliman Brad 8 1 0 7 7-26 3

Viitorul Orăștie 8 1 0 7 8-55 3

(JUNIORI C - VALEA JIULUI
Jiul Petroșani 5 4 1 0 22-6
Min. Lupeni 5 3 1 1 1T
Min. Uricani 5 1 0 4 5-\
Inter Petrila 5 1 0 4 7-1>

Campionatul județean 
de fotbal

Rezultatele etapei a 6-a din 16 octombrie:
Energia Deva - Unirea Vețel 3-0;
RodostarDeva - Gloria Geoagiu 3-4;
Venus Chișcădaga - Santos Boz 3-3.

CLASAMENTUL
1. ENERGIA DEVA 6 5 0 1 17-5 15
2. Unirea Vețel 6 4 0 2 21-8 12
3. RodostarDeva 6 3 1 2 21-13 10
4. Gloria Geoagiu 6 3 1 2 13-11 10
5. Venus Chișcădaga 6 0 2 4 11-31 2
6. Santos Boz 6 0 1 5 3-18 1

Etapa viitoare din 23-24 octombrie:
Unirea Vețel - Santos Boz - 23.10.1999, ora 15;
Gloria Geoagiu - Energia Deva - 24.10.1999, ora 11;
Rodostar Deva - Venus Chișcădaga - 23.10 ’99, ora 11 [

Rezultatele etapei a 12-a: Midia Năvo
dari - Petrolul Moinești 1-0; Laminorul Roman - 
Tractorul Bv. 1-0; Sportul Stud. - Cimentul Fieni 
2-1; Poiana Câmpina - Dunărea Galați 3-1; 
Metrom Bv. - Foresta Suceava 1-2; Gloria 
Buzău - Dacia Pitești 0-2; Precizia Săcele - 
Chindia Târgoviște 3-2; Juventus Buc. - Callatis 
Mangalia 2-1; Diplomatic Focșani - Poli lași 3-0.

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

---- --------------------------------

t <£> WVI2IA C5J
Rezultatele etapei a 12 -a:

Nitramonia Făg. - Min. Mătăsari 0 -2;
Electr. C. Argeș - Petr. Stoina 3 -0;
Gilortul TG. Cărb. - Viromet Victoria 1 -0;
Min. Berbești - Rapid Energia Bv. 4-0;
FCCI Sf. Gh. - Mec. Sibiu 6-0; Șoimii
Sibiu - Oltchim Rm. V. 4-2; Petr. Ticleni
- Forestierul Stâlp . 4-0; Pandurii Tg. Jiu
- Textila Prejmer 2-0; Romradiatoare
Bv. - Petr. Drăgășani 3-0.

CLASAMENTUL
1. ȘOIMII SIBIU 12 11 0 1 29-10 33
2. Pandurii Tg. J. 12 10 0 2 31-12 30
3. Curtea de Arg. 12 8 2 2 23-12 26
4. FC Sf. Ghe. 12 7 0 5 22-13 21
5. Oltchim Rm. V. 12 6 1 5 18-13 19
6. Viromet Vict. 12 6 1 5 15-14 19
7. Min. Berbești 12 5 3 4 12-10 18
8. Petr. Țicleni 12 5 3 4 19-20 18
9. Nitramonia F. 12 5 2 5 14-17 17
10. Min. Mătăsari 12 5 1 6 18-15 16
11. Textila Prejmer 12 5 1 6 8-12 16
12. Petr. Stoina 12 4 2 6 18-22 14
13. Mec. Sibiu 12 4 2 6 13-25 14
14. Gilortul Tg. C. 12 4 1 7 12-12 13
15. Petr. Drăgăș. 12 3 1 8 13-24 10
16. Romradiatoare 12 2 3 7 9-17 9
17. R.Energ. Bv. 12 2 3 7 8-19 9
18. Forest. Stâlp. 12 3 0 9 10-25 9
------------

DIVIZIA C6 JUN
Rezultatele etapei a 11-a d 

octombrie:
CFR Marmosim Simeria - Victoria Căi 
Casino Ilia - Met. Crișcior 5-1;
Min. Aninoasa - FC Paroșeni Vulcan 
Dacia Orăștie - CIF Al. Brad (neprez 
Constr. Hunedoara - Univ. Petroșani 
Min. Bărbăteni - Victoria Dobra 4-0;
Min. Poiana Ruscă - Retezatul Hațeg 2-2.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei a 12-a: Silvana 
Cehul Silvaniei - Armătura Zalău 0-3; 
Phoenix B.M. - Ind. C. Turzii 1-4; Oașul 
Negrești - Crișul Aleșd 3-1; Prog. 
Șomcuța Mare - Laminorul Beclean 3-1; 
Min. Sărmășag - Olimpia Salonta 6-0; 
Sticla Arieșul Turda - FC Baia Mare 2-0; 
CFR Cluj - Someșul S.M. 4-0; Unirea 
Dej - Olimpia Gherla 1-1; Min. Ocna Dej 
a stat.

CLASAMENTUL
2
2
2
3
3
5
5
3
5
5
6
6
5
6
7
9

10
9

12
12
12
12

MIDIA NĂVODARII2 
Foresta S. 
Laminorul R. 
Sportul Stud. 
Metrom Bv.
Cimentul Fieni. 12 
Callatis M. 
Dacia Pitești 
Diplomatic F.

10. Tractorul Bv.
11. Poiana C.
12. Dunărea Galați
13. Juventus Buc.
14. Petr. Moinești
15. Precizia Săcele 12
16. Poli lași
17. Chindia Târg
18. Gloria Buzău

12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12

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

1 
1
2
1
2
1
1
4
2
2
1
1
3
2
3
1 
0
2

22-7
21-8
25-9 

24-13
17- 10 
15-10 
15-12 
15-16
14- 10 
12-11
18- 17
15- 21 
10-18
8-13
8- 13 

11-25
9- 24
6-28

CLASAMENTUL

28 
28 
26 
25 
23 
19 
19 
19 
17 
17 
16 
16 
15 
14 

9 
7 
6 
5

Etapa viitoare: Dacia Pitești - Dun. Galați; 
Callatis M. - Gl. Buzău; Poli lași - Juventus Buc.; 
Tractorul Bv. - Metrom Bv.; Foresta Suceava - 
Diplomatic F.; Sportul Stud. - Poiana C.; Cimentul 
Fieni - Precizia Săcele; Chindia Târg. - Midia 
Năvodari; Petr. Moinești - Laminorul R.

J

1. BAIA MARE 12 9 1 2 35-12 28
2. Olimpia Gherla 12 9 1 2 29-10 28
3. Ind.C. Turzii 12 9 1 2 29-15 28
4. Oașul Negrești 11 7 2 2 21-15 23
5. Phoenix B.M. 11 6 2 3 22-18 20
6. Șomcuța Mare 11 6 1 4 24-13 19
7. Sticla Turda 11 6 1 4 16-17 19
8. Someșul S.M. 11 6 0 5 12-16 18
9. Unirea Dej 11 5 1 5 20-14 16
10. Armătura Z. 12 5 1 6 17-16 16
11. CFR Cluj 11 4 2 5 22-24 14
12. Crișul Aleșd 12 4 1 7 17-20 13
13. Min. Sărmășag 11 3 2 6 14-17 11
14. Min. Ocna Dej 11 3 0 8 14-21 9
15. Silvana C.S. 11 2 1 8 7-25 7
16. Laminorul B. 11 2 0 9 13-30 6

J 7. Olimpia Salonte 11 1 1 9 6-35 4

1. CFR MARM. SIM.11 9 2 0 41-12 29
2. Victoria Călan 11 9 2 0 29-8 29
3. Paroșeni Vulc. 11 7 2 2 39-11 23
4. Retezatul H. 11 6 3 2 38-11 21
5. Constr. Hd. 11 6 3 2 33-11 21
6. Min. Bărbăteni 11 6 1 4 30-19 19
7. Casino Ilia 11 5 3 3 29-13 18
8. Min. P. Ruscă 10 5 1 4 20-20 16
9. Vict. Dobra 10 3 1 6 23-30 10
10. Univ. Petroșani 11 3 0 8 20-36 9
11. Min. Aninoasa 11 3 0 8 17-36 9
12. Dacia Orăștie 11 2 2 7 28-54 8
13. CIF Al. Brad 11 1 0 10 7-42 3
14. Met. Crișcior 11 1 0 10 16-67 3

Etapa viitoare din 24 octombrie: 
Met. Crișcior - Victoria Călan;
FC Paroșeni - Casino Ilia;
CIF Aliman Brad - Min. Aninoasa; 
Univ. Petroșani - Dacia Orăștie; 
Victoria Dobra - Constr. Hunedoara; 
Retezatul Hațeg - Min. Bărbăteni; 
Min. P. Ruscă - CFR Marm. Simeria.
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“Eurovenus” - în nași mărunți dar 
siguri pe cârârile dure ale tranziției

Apărută în primii ani ai noii 
rânduieli în România, SC 
Eurovenus SRL Deva a parcurs 
cu pași mărunți dar siguri 
drumul spre afirmare și 
consolidare ca firmă cu capital 
integral privat. Așezată într-o 
zonă strategică a județului - la 
Sântulialm, unde se întâlnesc 
trasee rutiere importante - și 
beneficiind de un management 
competent, dinamic și inventiv, 
societatea s-a dezvoltat și 
modernizat continuu, și-a 
împrospătat fața cu fiecare zi. 
Firma s-a mulat perfect pe 
caracterul și profilul patronului 
ei, Ionel Olteanu, care i-a 
imprimat dinamism și prestanță, 
fermitate și onestitate, după cum 
mărturisea dra Gladiola Haicu, 
directorul cu marketingul al SC 
Eurovenus SRL Deva. “Spiritul 
deschis și sincer al patronului în 
relațiile cu personalul angajat, 
dar și cu clienții și colaboratorii, 
un zâmbet și o vorbă bună la 

I adresa oameni lor din subordine, 

aversele de eleganță și bun gust 
pe care le lasă pe oriunde trece 
au darul să ne motiveze la un 
înalt grad pe toți cei care lucrăm 
la această firmă, să mențină 
relații de cooperare și bună 
înțelegere cu clienții”, mai 
sublinia dra Gladiola Haicu.

Programul PSAL va pro
duce 6O.UOU de șomeri

BM ajută la închiderea 
minelor

Acordul PSAL de 
privatizare a 69 de mari 
societăți comerciale, 
semnat de Guvernul 
României cu Banca 
Mondială, este în curs de 
materializare. Procesul de 
restructurare și privatizare 
al respectivelor societăți 
comerciale este acompa
niat de un program de 
amortizare a efectelor 
sociale, care vizează atât 
acordarea de plăți 
compensatorii, cât și de 
credite pentru începerea 
unor mici afaceri.

Se estimează că

Și nu sunt vorbe mari sau 
gratuite. Cine vizitează 
complexul comercial
“Eurovenus”, cine stă de vorbă 
cu Ionel Olteanu se convinge de 
adevărul celor mai sus spuse. în 
toate activitățile, în toate spațiile 
domnesc ordinea și curățenia,

r . *
• Comerț modern, civilizat
• După profilul patronului - eleganță, 

solicitudine, înaltă motivare
• Chingile fiscale frânează dezvoltarea

solicitudinea și bunul gust.
Umblat mult “pe-afară”, Ionel 
Olteanu împrumută și plantează 
cu succes în propria ogradă 
spiritul occidental de organizare 
și comportament. Cine nu a 
trecut prin cele două expoziții- 
magazine de mobilă din incinta 
complexului e timpul să o facă. 
Va fi plăcut impresionat de gama 
largă și diversă de mobilier 
autohton și din import, de 
solicitudinea personalului, de 
prestațiile oferite, inclusiv 
transportul la domiciliu și 
montarea elementelor de 
mobilier cumpărate. Cui îi dă 
mâna și îi permite punga. Și am 
reținut că vânzarea merge. Mai 
sunt și oameni cu bani. Dacă 
trebuie să-și cumpere mobilă

înfăptuirea acestui proces 
va genera 60.000 de 
șomeri, care vor beneficia 
de un ajutor financiar de 
la Banca Mondială în 
sumă de 100 de milioane 
de euro. Din această 
sumă, 30 de milioane de 
euro vor fi dirijați spre 
înființarea unor în
treprinderi mici și mijlocii 
ori pentru dezvoltarea 
unor firme existente și 
afaceri, preconizându-se 
astfel crearea a cel puțin 
10.000 de noi locuri de 
muncă.

frumoasă și trainică fac orice 
efort.

La fel se prezintă și 
magazinele de piese auto, unde 
grație tinerilor vânzători de aici, 
potențialul cumpărător devine 
virtual cumpărător, și cel de 
materiale de construcții, după 

cum cel nou deschis, de biciclete 
(singurul de acest gen din județ) 
- din cadrul proaspetei societăți 
mixte Eurobike - își întâmpină 
clienții cu o bogăție de 
asemenea produse, care mai de 
care mai frumos și mai tentant. 
De altminteri, una din 
preocupările constante ale 
patronului este ca personalul să 
manifeste întotdeauna bună 
dispoziție și înțelegere față de 
client, să-și perfecționeze 
pregătirea profesională, să 
slujească firma cu înalt 
devotament. Pentru că, ni s-a 
spus, conform principiului 
președintelui Ionel Olteanu, 
dacă-i merge bine firmei, îi 
merge bine și personalului 
angajat.

in cursul săptămânii 
trecute, ministrul Indus
triilor și Comerțului din 
România, Radu Berceanu, și 
directorul pentru România 
al Băncii Mondiale, Andrew 
Vorklnk, au semnat un acord 
de împrumut în valoare de 
44,5 milioane de dolari 
pentru Proiectul de 
închidere a minelor, 
reabilitarea mediului și 
atenuarea costurilor sociale 
în zonele miniere din 
România. Este vorba de 
închiderea a 29 de mine din 
întreaga țară, între care și 
câteva din județul nostru, 

^din componența CNH

- Și îi merge bine firmei, 
die Ionel Olteanu? - l-am 
întrebat pe patron.

- Și mai bine și mai rău,
așa cum merg azi toate-în 
țara noastră. Ne străduim să 
ridicăm necontenit
parametrii calitativi ai 
întregii activități, să ne 
diversificăm preocupările, să 
atragem eât mai mulți clienți 
și să-i deservim în cele mai 
bune condiții, să Ic asigurăm 
angajaților venituri 
corespunzătoare, însă 
dificultățile mari cu care se 
confruntă țara, disfuncțio- 
nalitatea unor legi, instabi
litatea financiară, poverile 
fiscale ne grevează și nouă 
pașii spre dezvoltare. Totuși, 
perseverăm. Vrem ca în 
acest perimetru, care este 
complexul comercial 
“Eurovenus”, cumpărătorul 
să poată găsi în curând tot 
ceea ce îi trebuie pentru fa
milia sa. Vom deschide noi 
magazine proprii, vom oferi 
spații pentru vânzarea cât 
mai multor mărfuri.

Despre o altă activitate, 
care ia dimensiune cu fiecare 
zi - turismul - într-un număr 
viitor al ziarului nostru.

Privatizare lentă, 
inflație accelerata 

I

Toată lumea observă că de câteva luni privatizarea 
bate pasul pe loc. Dacă până pe la jumătatea 
anului parcurseseră drumul mai multe societăți 

comerciale, în perioada următoare procesul a fost pur și 
simplu stopat. Managerii nu sunt interesați să se arunce 
în brațele capitalismului, iar modificările la Legea 
privatizării îi stimulează să rămână pe loc, considerându- 
și funcțiile, salariile și privilegiile asigurate de AGA.

în același timp, producția scade continuu, țara este 
nevoită să importe tot mai multe mărfuri și produse, care 
se vând la prețuri ridicate, în funcție de raportul leu-dolar,

COMENTARIUL PAGINII

Petroșani și CNCAF 
Minvest Deva.

Prin materializarea 
proiectului se preconizează 
crearea de noi locuri de 
muncă, reducerea pier
derilor din sectorul 
extractiv, prin închiderea 
minelor, creșterea
oportunităților de obținere 
a veniturilor din minerit, 
sporirea investițiilor private 
în aceste zone și 
îmbunătățirea condițiilor de 
mediu.

împrumutul se va 
acorda pe 20 de ani, cu o 
perioadă de grație de cinci 
ani.

amplificând cu fiecare zi rata inflației. Datele statistice 
relevă că în septembrie a.c. rata inflației a crescut cu 3,2 
la sută față de luna anterioară, depășind cu 1,2 la sută 
cifra prognozată. Principalul factor care a determinat 
această creștere a fost majorarea prețurilor, în special la 
mărfurile alimentare, cea mai mare parte a lor venite din 
import, ca urmare a reducerii pieței interne. Dacă 
scumpirea citricelor și altor fructe meridionale era 
previzibilă și de necontracarat, cea a fructelor și 
legumelor indigene, a brânzeturilor și mai ales a ouălor 
devine de neînțeles. De fapt este de înțeles dacă avem 
în vedere creșterea prețurilor la combustibili și energie, 
precum și a serviciilor în aproape toate sferele de 
activitate. Să mai adăugăm majorarea accizelor la 
băutură, cafea și țigări - de acum în funcție de evoluția 
euro -, ca și a prețurilor unor mărfuri nealimentare, și 
avem imaginea completă a factorilor care au influențat în 
asemenea măsură rata inflației.

Din păcate, raportul, oarecum forțat, între privatizare 
și inflație se va menține, se va accentua în favoarea 
inflației. Privatizarea multor societăți nu mai pare 
interesantă, atractivă, producția lor fiind în permanent 
regres, inclusiv vânzările și veniturile din această sursă. 
La celălalt pol, având în vedere anotimpul friguros, când 
produsele agroalimentare indigene devin mai puține, și 
deci mai scumpe, și când consumul de energie electrică 
și termică se amplifică, având deja din această lună 
prețuri mult mai mari, inflația va depăși orice previziuni. 
Ea atinge acum aproape 40 la sută, peste baremul stabilit 
cu FMI, și va cunoaște noi ritmuri, probabil până la 50 la 
sută câtre sfârșitul anului, depășind orice limite și 
afectând grav în continuare starea economico-socială a 
țării.

în acest timp, parlamentarii votează câte un articol de 
lege pe zi, liderii politici se dau în stambă cu nonșalanță,- 
președintele țării proclamă ritos că România este o țară 
promițătoare, din care nu fug banii, ci vin, întreaga putere 
așteaptă cu sufletul la gură reuniunea de la Helsinki, 
unde se speră ca țara noastră să fie propusă pentru 
aderarea la Uniunea Europeană. Cu actuala noastră fișă 
biografică însă...

^Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Poșta în mediul rural trebuie 
susținută de o activitate comercială

9

Economic, un an mai bun 
la SETIL Orăștie

Dialogul purtat cu dna 
Cornelia Cioban, diriginte la 
Oficiul Poștal Ilia, s-a țesut în 
jurul problematicii pe care 
această activitate o ridică în 
comună. Din 30 de salariați, 
câți erau în 1992, mai sunt în 
funcție doar șase. Dintre 
aceștia doar doi au program 
complet plătit de opt ore, restul 
personalului fiind normat la 4 
ore. Cu aceste ajustări de 
structură cheltuielile Oficiului 
s-au redus substanțial, 
ameliorându-se rezultatele 
economice. Totuși, după cum 
ne spunea interlocutoarea, 
activitatea poștală în mediul 
rural merge pe pierdere, fiind 
nevoie 'de o preocupare 
lucrativă în paralel care să o 
susțină.

Oficiul Poștal Ilia și-a 
propus pentru 1999 realizarea 
unui venit de 6 milioane de lei. 
La finele lunii septembrie se 
realizaseră deja 9,5 milioane 

^de lei. Interesant este faptul că 

aportul activității poștale la 
acest venit nu este decisiv. 
Sectorul mandate a adus 3,7 
milioane de lei, vânzarea de 
timbre 850.000 de lei, în timp 
ce prestațiile de coletărie, în 9 
luni de zile, abia dacă a produs 
47.300 de lei. Ponderea 
veniturilor, 4,9 milioane de lei, 
provin din activitatea comer
cială desfășurată de Oficiu, 
acesta punând în vânzare o 
gamă diversificată de băuturi 
răcoritoare și bunuri de strictă 
necesitate. “Această activitate 
conexă contribuie decisiv la 
bugetul Oficiului compensând 
diminuarea cererilor pentru 
serviciile poștale’, ne spune 
dna Cornelia Cioban. Din 
această lună, Oficiul a pierdut 
comisionul pentru plata 
ajutorului de șomaj. Se mai 
plătesc însă 1208 pensii și 
alocațiile pentru copii.

La capitolul abonamente, 
Oficiul are înregistrate, printre 
altele, 169 de abonamente la 

Cuvântul liber, cotidianul 
nostru fiind cea mai solicitată 
publicație în zonă.

Referitor la,posibilitatea 
privatizării serviciilor de 
Poștă din mediul rural, 
interlocutoarea este de 
părere că acest domeniu nu 
are un grad de atractivitate 
prea mare: “Cine cumpără o 
afacere urmărește, evident, 
obținerea de profit. Din 
prestațiile de poștă, în 
prezent, nu se câștigă, iar 
umflarea tarifelor, de natură a 
ameliora rezultatele econo
mice, este antiproductivă din 
cauza sărăciei clienților. Deci, 
investitorul care cumpără 
prestațiile poștale la țară 
trebuie, dacă nu o are, să 
dezvolte neapărat o activitate 
cu profit care să susțină 
financiar prestațiile poștale. 
Câți întreprinzători pot face 
acest lucru, rămâne de 
văzut", a mai adăugat dna 
Cornelia Cioban.

Nu am găsit pe nimeni din 
administrație la secția din 
Orăștie a Societății Comer
ciale “Sargeția Forest” S.A. 
Deva. Interlocutor mi-a fost dl 
Vasile Hasna, liderul 
sindicatului de la SETIL. 
Dincolo de problemele 
specifice sindicatului, salarii 
prea mici pentru oameni, 
scăderea nivelului de trai, 
dialogul a cuprins și câteva 
aspecte privitoare la activi
tatea economică a secției. în 
urma licitației de toamnă 
organizată de Romsilva pentru 
exploatarea de pădure, 
"Sargeția Forest” a reușit să 
câștige drept de exploatare la 
cca. 90 la sută din sectoarele 
forestiere ale județului. Dacă 
în 1989, la Orăștie se 
prelucrau 120.000 de mc de 
lemn anual, azi se mai 
transformă în mic mobilier și 
cherestea cam 30.000 de mc. 
Totuși, ne spune interlocutorul, 

față de 1998, activitatea secției 
a fost ceva mai dinamică, mai 
ales pe relația exportului. Peste 
40 la sută din producția de 
cherestea fabricată la Orăștie 
părăsește țara prin contracte 
de export pe relațiile Germania, 
Franța, Anglia și Egipt. Piața 
internă absoarbe restul, 
“furnizând” totodată întregul 
spectru de probleme legate de 
recuperarea banilor pentru 
producția livrată.

Obligațiile restante la plată 
ale firmei către bugetul de stat 
trec în prezent de 30 de 
miliarde de lei, dar, preciza 
interlocutorul, o reeșalonare a 
acestora ar putea fi onorată de 
firmă, premisele fiind bune 
pentru o creștere a producției.

Pe partea de “luptă” 
sindicală, dl Vasile Hasna nu 
poate obține deocamdată mari 
satisfacții, situația economică a 
firmei fiind în continuare destul 
de fragilă. “Din 1300 de salariați 

în 1989, azi mai lucrează la 
Orăștie doar 340. Salariile 
au înghețat la un nivel 
mediu de 1.050.000 de lei 
net, puțin, după părerea 
mea, față de condițiile de 
muncă pe care le avem 
aici”, preciza interlocutorul. 
La această stare de fapt 
contribuie, în opinia liderului 
de sindicat, și lipsa unui 
proprietar cu decizie 
maximă în firmă. Acțiunile 
“Sargeția Forest” sunt 
împărțite între o firmă 
englezească, ce deține 40 
la sută din acțiuni, SIF 
Banat-Crișana, cu 33 la 
sută, și cuponari care au 27 
procente din pachetul de 
acțiuni. Lipsa unui acționar 
majoritar face, în opinia 
interlocutorului, ca firma să 
pară fără stăpân, neapărată 
în fața unor interese 
dinăuntru sau de dinafară 
care-i sunt potrivnice.
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Posibilitățile oferite tinerilor de a-și 

petrece timpul liber sunt, se știe deja prea 
bine, destul de puține. Elevii par ceva mai 
privilegiați, ținând seama că o serie de 
activități diverse, cu specific instructiv, 
sunt organizate practic exclusiv pentru ei. 
Ne referim la cele care se desfășoară în 
cadrul cluburilor elevilor, unde hobby- 
urile, pasiunile și talentele lor se concre
tizează, cu ajutorul profesorilor de aici, în

deprinderi utile poate chiar viitoarelor 
meserii. Ne-am propus ca pe parcursul 
următoarelor săptămâni să prezentăm în 
fiecare număr al paginii destinată tine
rilor (“ClubT”) aspecte din actualele preo
cupări ale cercurilor de la Palatul Co
piilor din Deva, o instituție în care se 
muncește și se învață bine și cu folos, 
rezultatele obținute de-a lungul timpului 
fiind convingătoare în acest sens.

Cercul Cine-Fotc
PRIVIM) LUMEA PRIN ALTI OCIII

La Cercul Cine-foto, viața, 
cu toate întâmplările și aspec
tele ei.surprinzătoare, se com
pune din imagini. Aici copiii de
prind a privi lumea prin obiec
tivul aparatului de fotografiat 
sau al celui de filmat. Cu alte 
cuvinte, ne spune profesorul 
acestui cerc, Mircea Sasu, “mă 
străduiesc să-i învăț pe copii 
alfabetul și gramatica foto
grafiei și filmului”.

Având “în spate” o experi
ență de aproape două decenii, 
de când coordonează Cercul 
Foto la Palatul copiilor, Mircea 
Sasu (învățător de profesie) 
mărturisește: “Mi-amintesc că 
prin '56, când s-a înființat 
această instituție (Clubul pio
nierilor - n.n.), eram printre pri
mii elevi ai Cercului de pictură. 
Pe vremea aceea nici nu bănu
iam că o să revin aici și că o 
pasiune spontană, cum a fost 
fotografia, se va transforma într- 
o pasiune de-o viață... Am 
înțeles cu adevărat fotografia 
doar după ce am citit lucrări de 
specialitate și am văzut cu ochii 
mei nenumărate expoziții foto. 
Așa încăt acum încerc să explic 
și copiilor cum să se uite la un 
film, cum să-l “citească”, să-și 
spună părerea despre un anu
mit cadru etc.”

De a lungul anilor, elevii 
Cercului Cine-Foto și-au făcut 
un obicei din a se întoarce de la

La începutul lui 1993 albumul 
The Crimson Idol continuă să se 
situeze pe locuri fruntașe în cla
samentele de specialitate: locul 6 
în Metal Hammer (februarie) și 
locul 17 în Rock Hard (martie).

Blackie Lawless a acordat 
un amplu interviu revistei Metal 
Hammer în care afirma: "La albu
mul The Crimson Idol am început 
să lucrez din septembrie 1989 
imediat după turneul promotional 
The Headless Children. Concep
tul îl aveam de mult în cap, însă 
am așteptat să am un studiou al 
meu ca să pot compune și înre
gistra când vreau. Este un album 
subtil, care trebuie ascultat de 
mai multe ori pentru a-l putea 
înțelege. Un ziarist mi-a spus că 
abia la a 50-a audiție i-a desprins 
sensul. Fiecare disc este o pa
gină din cariera mea, însă acum 

diverse competiții și expoziții 
organizate în țară cu numeroase 
premii și mențiuni. Palmaresul 
pare să fi culminat în acest an cu 
cele peste 30 de distincții ce au 
răsplătit munca și priceperea 
copiilor. Cele mai importante s- 
au dovedit Marele Premiu pentru 
întreaga colecție prezentată la 
Festivalul Național de Artă Foto
grafică și Cinematografică de la 
Tg. Mureș și alte nouă premii 
(inclusiv medalia de aur a Aso
ciației Artiștilor Fotografi din Ro
mânia) obținute în cadrul Salonu
lui Bucovinean de Fotografie de 
la Câmpulung Moldovenesc (cu 
participare internațională). Nici 
producția cinematografică rea
lizată de membrii cercului de- 
vean n-a trecut neobservată în 
fața juriilor: la Festivalul inter- 
județean de la Băișoara (Cluj) a 
primit premiul I pentru film și 
scenariu iar filmul “O zi de Paști" 
s-a numărat printre cele 52 de 
filme selecționate din 475, câte s- 
au prezentat la prima ediție a 
Festivalului de la Slătioara.

Dar drumul spre aseme nea 
performanțe nu e deloc ușor. 
Confruntăndu-se cu sărăc:a de 
resurse financiare, nu o dată 
participanta la diverse manifestări 
au fost puși în situația de a-și plăti 
singuri drumul, de a folosi mata
hale proprii; la acestea se e dau- 
gă și alte dificultăți - programa 
foarte încărcată a elevilor, spat ul

a sosit timpul să fiu recunoscut ca 
artist adevărat. Mulți consideră 
discul ca punctul culminant al cari
erei mele, însă eu le răspund că 
mai am multe de spus. Pe album 
sunt nouă personaje, însă perso
najul principal este Jonathan, un 
puști care fuge de acasă pentru a 
deveni rock star. Chainsaw Charlie 
este președintele casei Capitol și 
acest lucru l-a deranjat foarte tare. 
Vreau să spun că de trei ani do
resc să rup relațiile cu casa de 
discuri, pe care o fac răspun
zătoare de declinul trupei. Cu 
această piesă m-am răzbunat. 
Drujbele, sângele, imaginile șo
cante de pe discurile noastre nu 
au un sens vulgar sau macabru, ci 
au valoare de simbol reprezentând 
industria rock, ce se folosește de 
artiști ca de niște obiecte. Plecarea 

impropriu în care se lucrează, 
numărul din ce în ce mai mic al 
cineclubiștilor din țară ș.a.

Zoltan Locsei, “veteranul” 
Cercului Cine-Foto la ora ac
tuală, recunoaște că fără cursu
rile acestui cerc n-ar fi ajuns 
unde se află acum. “Din păcate, 
îi. prezent suntem nevoiți să fa
cem rabat de la pretențiile 
noastre pentru a supraviețui: 
practic 75 la sută dintre foto
grafii, spre exemplu, sunt mai 
degrabă cu tentă comercială 
decât artistică. Dar nu prea 
avem de ales, pentru că jumă
tate din cât câștigi trebuie să 
investești”.., Andrea Dig și Teo
dora Botici (cl.a Vll-a) nu știu 
încă foarte bine ce le așteaptă 
ori ce vor să facă, frecventând 
doar de un an cursurile Cine- 
Foto. Cert e că “am venit aici 
pentru că ne place fotografia și 
vrem să aflăm cât mai multe din 
tainele ei". La rândul său, profe
sorul Mircea Sas e mândru și 
mulțumit că într-o asemenea 
îndeletnicire a lăsat urmași pe 
măsură.

Fie că pentru unii vor de
veni un mod de a-și câștiga 
existența, fie că pentru alții ră
mân o statornică pasiune, foto
grafia și pelicula de film oferă 
tuturor șansa de a privi altfel 
lumea din jur, imortalizându-i 
cele mai captivante momente.

Georgeta BÎRLA.

lui Chris m-a afectat foarte mult, 
niciodată nu m-am simțit atât de 
singur. Deoarece acest disc este 
in întregime creația mea, am obosit 
foarte tare și de aceea am anulat 
turneul promoțional care era și 
foarte costisitor. M-am gândit se
rios la viața și cariera mea. în cu
rând scoatem o culegere, după 
care mă voi decide dacă o să 
continuu sau o să mă retrag."

în formula Lawless (voce, 
chit), Bob Kulick (chit), Stet 
Howland (bass) și Frankie Banali 
(bat), grupul W.A.S.P. pleacă într-un 
turneu de adio pe parcursul căruia 
casa de discuri Capitol lansează 
culegerea “First Blood ... Last 
Cuts” (28.03.1994). Culegerea a 
primit media 7 în revista Metal 
Hammer, pe el figurând toate suc
cesele grupului plus două piese

De anul viitor, la liceu

ADMITERE FĂRĂ CONCURS
începând cu anul școlar următor, can- 

didații claselor a IX-a (care promovează exa
menul de capacitate) nu-și vor mai face griji la 
intrarea în liceu. Ei vor deveni liceeni fără a 
mai susține examen de admitere, ci numai pe 
baza mediei de la examenul de capacitate și a 
celei de absolvire a claselor V-VIII. Conform 
precizărilor conducerii Ministerului Educației 
Naționale, la admiterea în licee și școli profe
sionale cele două medii vor avea ponderi dife
rite în cadrul mediei finale: 75 la sută media 
de la capacitate și, respectiv, 25 la sută media 
de absolvire a gimnaziului.

Pentru numărul de locuri prevăzute în 
planul de școlarizare al fiecărei unități înscri
erile se vor efectua în trei etape: prima dintre 
ele se finalizează după ce a fost ocupat numă
rul de locuri. Elevii declarați respinși în prima

etapă vor participa la a doua rundă de înscri
eri, pe locurile rămase libere în alte licee și 
școli profesionale.

în cazul liceelor teoretice și vocaționale, 
după încheierea înscrierilor, repartizarea can- 
didaților pe filiere, profiluri și specializări se 
realizează în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere și în funcție de opțiuni. Pentru a 
departaja candidați! aflați pe ultimul loc cu 
aceeași medie și aceeași opțiune fiecare unitate 
școlară își va stabili propriile criterii ce trebuie 
anunțate public până Ia 1 martie 2000.

în ce privește liceele din filiera vocatio
naid - profîlele sportiv, militar, teologic, artistic 
și pedagogic, candidații de-aici vor susține 
probe de aptitudini înaintea primei etape, 
media minimă pentru fiecare probă fiind șase. 
(G.B.)

Clubul de literatură și 
artă al Asociației “Tese- 
ract” din Deva organizează 
în perioada următoare un 
concurs de proză horror și 
fantasy, realizat cu sprijinul 
Direcției de Tineret și 
Sport a județului Hunedoara 
și al Casei de cultură Deva.

Regulamentul concur
sului prevede ca amatorii 
genului interesați de un 
asemenea concurs (cu pre
mii în bani) să participe cu 
câte maximum trei lucrări, 
trimise până la data de 15 
noiembrie a.c. (data poș
tei). Subiectul lucrărilor tre

'bacalaureat
2.000

La examenul de bacalureat 
din acest an școlar, din sesi
unea din iunie-iulie, înscrierile 
încep în 15 mai și durează până 
în ultima zi a lunii. Spre deose
bire de anul școlar trecut, can
didații vor susține examen în 
acest an doar la două materii 
obligatorii: limba și literatura ro
mână și o limbă străină.

Examenele orale - la limba 
și literatura română și limba și 
literatura maternă - au fost pro
gramate în 26-27 iunie, respec
tiv 28-29 iunie. Proba orală la 
limba modernă va fi susținută în 
30 iunie și 1 iulie, iar în 3 și 4 iulie 
va avea loc examenul scris la 
limba și literatura română, res
pectiv la cea maternă. Examenul 
scris la proba obligatorie a pro
filului se va desfășura în 5 iulie, 
în timp ce proba aleasă din aria 
curriculară corespunzătoare 
profilului va fi pe 6 iulie. Ultima zi, 
7 iulie, va fi cea a examenului 
scris la una din materiile alese 
din celelalte arii curriculare.

Rezulatele bacalaureatului 
vor fi afișate în 9 iulie iar cele 
finale (după contestații) în 13 
iulie. (G.B.) 

noi: Sunset And Babylon (ales 
ca single promoțional, ce 
datează de pe vremea lui The 
Headless Children) și Rock’n’Roll 
To Death (inițial trebuia să fie 
inclusă pe The Crimson Idol). 
First Blood ... Last Cuts a fost 
scos pentru a marca încheierea 
unui capitol din viața lui Lawless. 
Pe culegere figurează piesele: 
Animal (F**k Like A Beast) / 
L.O.V.E. Machine/1 Wanna Be 
Somebody/ On Your Knees/ 
Blind In Texas/Wild Child/1 Don't 
Need No Doctor/ Real Me/ 
Headless Children/ Mean Man/ 
Forever Free/ Chainsaw Charlie 
(Murders In The New Morgue)/ 
The Idol/ Sunset And Babylon/ 
Hold On To My Heart și 
Rock'N'Roll To Death, (va urma)

Horia SEBEȘAN 

buie să fie inspirat din mito
logia românească și să se 
desfășoare în cuprinsul a cel

Concurs tfe oroză horror 
f_ _ șifanîasy '
mult zece pagini standard 
nepublicate până acum în vo
lume sau reviste.

Lucrările vor purta un 
motto, aplicat și pe un plic 
care va conține datele perso
nale ale autorului - nume,
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Piața browserelor de Inter
net este de multă vreme mo
nopol pentru doi mari produ
cători, produsele lor Netscape 
Communicator respectiv Inter- 
net Explorer - fiind într-o 
acerbă concurență. Au fost 
destule scandaluri referitoare 
la concurența între cei doi gi- 
ganți, însă așa după cum spu
ne o veche vorbă românească: 
"Atunci când doi se bat, al trei
lea câștigă". Este și cazul nos
tru. Prea preocupați cu disputa 
dintre ei, giganții browserelor 
nu au mai apucat să vadă as
censiunea unui al treilea brow
ser numit Neoplanet browser 
care nu doar arată extrem de 

Neoplanet - la întrecere cu 
Netscape și Internet Explorer

bine, ci se și-comportă extra
ordinar.

Dar ce este acela un 
browser și la ce folosește el? 
Probabil că nu are nici un rost 
să intrăm în prea multe amă
nunte, dar putem spune că 
browserele sunt acele pro
grame care permit lucrul cu 
Internetul. Fără un asemenea 
browser nu poți intra și naviga 
în rețea. Este deci un acce
soriu obligatoriu oricărui 
intemaut.

De aici și lupta acerbă 
între producători. Până nu de 
mult Netscape era lider de ne
contestat în domeniu însă 
acum și Internet Explorer este 
la fel de popular. Și, să nu ui
tăm că Internet Explorer este 
preinstalat pe orice computer 
odată cu sistemele de operare 
Windows '98. De altfel acest 
aspect a condus la un imens 
scandal, firma Microsoft - pro
ducătoarea lui Internet Explo
rer- fiind acționată în judecată 
sub acuzația de practici mono
poliste. Procesul nu a rezolvat 

prenume, seria șl numărul 
buletinului de identitate, 
vârsta, ocupația, numărul 
de telefon, apartenența la 
vreun ONG ori cenaclu; se 
vor preciza, de asemenea, 
titlurile și numărul lucrărilor 
trimise și genul literar în ca
re se încadrează (horror 
sau fantasy) iar opțional 
semnătura.

Participanții vc expe
dia lucrările pe adresa: CP 
196 OP 1 Deva sau 
teseract@deva.iiruc.ro ori 
îl pot contacta pe Marius 
Olar, la aceeași adresă sau 
la telefonul 621238. (G.B.) 

prea multe, f 
gigantului Mi- 
și cuvântu1

Ati- 
descop; 
mai a' 
brows 
îți dorer 
doi co 
poate < 
Intern», 
corn), r‘ 
siune. I 
taje ale 
că are < 
ce face 
Internet; 
Totuși, f 
mic nu îi - 

calitățile, ba dimpotrivă. îr 
acest context trebuie spui 
însă că Neoplanet folosești 
platforma lui IE. Una dintre ma 
rile calități ale browserului est< 
capacitatea de schimbare l 
felului în care arată, așa-nu- 
mitele skin-uri putând da în
fățișări dintre cele mai nostime 
programului. în versiunea 5 
browserul are incluse și posi
bilități de chat; prin intermediul 
unui simplu click pe butonul 
Clubs, utilizatorul își poate 
alege o cameră de chat unde 
poate intra în discuții pe di
verse teme cu alți utilizatori. 
Posibilitățile browserului sunt 
extraordinare, iar eu personal 
- folosindu-l de mai multe luni 
de zile fără probleme - nu pot 
decât să mă declar încântat de 
el. Neoplanet intră așadar în 
marele joc, fiind cu adevărat 
un concurent serios pentru 
Netscape și IE. Descărcați-I de 
pe Internet și folosiți-l și vă 
asigur că nu veți regreta!

Andrei N/STOR

mailto:teseract@deva.iiruc.ro
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NOTF^ INFORMAȚII^ OPINII
Contribuabili fără venit
De la ,,reformarea" asistenței medicale înspre sistemul 

medicului de familie și al asigurărilor sociale de sănătate se 
așteaptă revigorarea sistemului sanitar românesc și 
creșterea calității actului medical. Totuși, dr. Jănos Fogarasi, 
medic coordonator al Dispensarului comunal Zam, s-a arătat 
sceptic în legătură cu aceste așteptări, argumentându-și 
atitudinea cel puțin prin două motive. întâi - ne spunea dr. 
Fogarasi - la îmbunătățirea dotării cu aparatură medicală 
nici nu ne putem gândi, întrucât aceasta este foarte scumpă, 
iar noi nu dispunem de fonduri. Apoi, o problemă importantă 
o constituie „contribuabilii fără venit", dintre cei peste 1000 
de pacienți înscriși pe lista medicului de familie un număr 
destul de însemnat fiind oameni fără salarii, fără pensie ori 
fără ajutoare sociale care trăiesc doar din ceea ce produc 
în gospodărie.

încă o inginerie a Guvernului
Mondială și 

corupția
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)
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Copii sănătoși
La începutul anului școlar personalul sanitar al 

Dispensarului comunal Zam a efectuat controlul epidemio
logie al elevilor și preșcolarilor din toate școlile și grădinițele 
de pe raza comunei. îmbucurător este faptul că nu prea au 
fost probleme, copiii de la țară confirmând tradiția care 
spune că sunt mai sănătoși și mai curați decât cei de la 
oraș.

Fără autobuze
întrucât în celelalte sate ale comunei există doar 

școli primare (clasele l-IV), începând cu clasa a V-a 
copiii din satele Godinești, Almaș Săliște, Almășel etc 
sunt nevoiți să vină la Școala generală cu clasele l-VIII 
din Zam. Din păcate, în ultimul timp cursele care 
deserveau aceste trasee au fost „restructurate", astfel 
încât copiii nu au cu ce veni la școală. în aceste condiții, 
având de parcurs distanțe destul de mari pe jos (10 
chiar je |<m), copiii vin la școală o zi sau două pe 
șăptă zjnă sau nu vin deloc. (C.M.)

r 
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•uercuri
20 octombrie
TVR I

9.00 TVR lași 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 13.00 TVR 
Timișoara 14.00 Jurnal 
14.15 CiberFan 14.30 
Evrica! Jurnal de știință 16.00 
Ecoturism 16.30 Medicina 
pentru toți 17.00 Hora satului 
17.30 Impas în doi 
Jumătatea ta (cs) 
Avanpremieră știri 
Sunset Beach (s)
Amintiri din secolul XX 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Sport. 
Meteo 21.00 Deșertul de foc 
(f.a. Italia 1997, p. 1)22.35 în 
flagrant 23.20 Jurnalul de 
noapte

18.05
19.00
19.05
19.55

TYR 2
8.50 Bzzz! Un super- 

magazin pentru copii... mai 
mari! 10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (s) 11.10 Familia 
Simpson (s) 12.00 Ultimul 
tren 13.10 Mistere și minuni 
(do) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Delfi și 

\____________ _________________

cetățenilor pentru a afla unde 
apare cel mai des corupția, 
propunându-și - cum a făcut-o și 
în unele țări vecine - chiar să afle 
cât costă în medie să mituiești un 
oficial.

Banca Mondială nu dorește să 
caute vinovați, ci doar dorește să- 
și formeze, în circa patru luni, o 
imagine a sistemului și să 
elaboreze o strategie pentru 
schimbarea acestuia, acordând 
atenție deosebită administrației 
publice, modului cum sunt 
transferați și folosiți banii de la 
buget, identificării sectoarelor 
unde corupția este cel mai adânc 
înfiptă.

Programul Băncii Mondiale este 
binevenit pentru România 
probabil, va da rezultate 
măsură. Dar ne întrebăm de ce 
suntem noi, românii, capabili
ne facem ordine în propria 
ogradă? Suntem oare atât de 
handicapați încât trebuie să fim 
luați de mână și ajutați, copăcel- 
copăcel, ba de Banca Mondială, ba 
de FMI, ba de alte diverse foruri 
internaționale ca să traversăm fără 
a cădea etapele grele ale tranziției 
care pare a fi fără de sfârșit?

Șl. 
pe 
nu 
să

o unitate și prestează servicii cu 
convenție civilă la una sau mai 
multe firme, statul încasează de 
la fiecare angajator contribuțiile 
stabilite pentru buget.

în baza noii legi, în situația 
când un colaborator ar dori să 
se bucure de asigurări sociale, 
el este dator să încheie con- 
tract’cu inspectoratul teritorial 
de muncă, plătindu-și singur 
contribuția pe lângă cea plătită, 
evident, și de către angajator. 
De aici se vede limpede ce 
"grijă" are Guvernul și cum 
“încurajează” firmele să 
prospere, cum susține pre
ocuparea unor persoane inte
resate de a presta mai multe 
servicii. într-o atare situație, 
firmele în cauză, adică cele ce 
lucrează cu colaboratori, fie 
că îi încadrează cu carte de 
muncă, afectând astfel fondul 
de salarii, fie că recurg la alte 
metode de tip evazionist.

Sesizând că nu sunt clare 
toate aspectele legate de 
statutul colaboratorilor, cu 
toate că normele metodologice 
n-au apărut încă, Guvernul s-

a grăbit să sporească 
încasările la buget, dând luna 
trecută Ordonanța de 
Urgență nr. 136/1999, prin 
care majorează la 10-20 
milioane lei amenzile 
percepute de la angajatorii 
care nu acceptă ca organele 
de control să-și 
îndeplinească atribuțiile 
specifice sau nu 
completează la zi registrul de 
evidență a persoanelor 
încadrate în baza convențiilor 
civile de prestări servicii.

Efectul aplicării Legii 130/ 
1999 se va resimți, firește, fie 
în creșterea nesemnificativă 
a numărului de salariați pe 
care să se pună birurile 
bugetare pentru a atenua cât 
de cât marile deficite ce se 
înregistrează an de an, fie în 
găsirea altor modalități de 
recompensare a colabo
ratorilor, fie în renunțarea la 
contractele civile de prestări 
servicii, într-o atare situație 
simplificându-se și calculul 
impozitului pe venitul global, 
din moment ce se îngrădește 
posibilitatea ca unii 
colaboratori să presteze 
două sau mai multe servicii.

Miercuri,
20 octombrie

O
în

concentrați-vă și încercați să 
acumulați noi experiențe. Dacă 
învățați să citiți și printre 
rânduri, în următoarele 
săptămâni aceasta vă va fi de 
folos.

BERBEC
această perioadă

un pact cu o 
"sus-pusă”. O spun 
colegi, care mai 
că cineva vă

O TAUR
Aveți 

persoană 
asta unii 
bârfesc
netezește calea din culise. Mai 
probabil că ați obținut totul prin 
propriile puteri.

Z> GEMENI
Dacă veți fi consecvent în 

plan profesional, veți avea 
numai de câștigat. Puteți să 
puneți bazele viitorului dv. în 
relația cu partenerul, fiți mai 
indulgent.

O RAC
Dați mai multă atenție 

sănătății dv. Ziua de azi va 
naște numeroase stăr; 
conflictuale atât acasă, cât și 
la serviciu. în mai multe rânduri 
veți ajunge în situații clare.

(Urmare din pag. 1) Sfidarea
profit sau pierderi, 
de 160 milioane lei

contribuție au oare

dacă regia pe care o conduce 
aduce 
salarii 
lunar.

Ce
acești adevărați jefuitori ai 
economiei naționale la 
progresul societății sau ce 
merite speciale au ei față de 
ceilalți salariați în derularea 
activității firmelor în cauză? 
Nu încape îndoială că acei 
guvernanți care au conceput 
o asemenea ordonanță și cei 
care au consimțit să o aprobe 
n-au avut prea mult de gândit 
la soarta bugetară a țării, la 
greutățile cu care se 
confruntă sănătatea, 
învățământul, căminele de 
copii și bătrâni. Nu se poate 
spune decât că aprobarea 
unei asemenea ordonanțe 
este un act profund inuman 

jiare vădește lăcomia celor

aflați la putere de a se 
înfrupta adânc și pe săturate 
în timpul cât se mai află în 
exercițiul funcțiunii din 
sudoarea unui popor ajuns 
la capătul răbdării, 
suferințelor și umilințelor.

în același mod se pune 
și problema cu directorii de 
bănci care pot să ajungă la 
un salariu lunar de 240 
milioane lei. Dacă regiile 
respective și băncile ar fi pri
vate, le-ar aparține celor ce 
doresc să se îmbogățească 
în câteva luni sau într-un an, 
firește că ei și-ar putea face 
salariile pe care și le doresc 
și le visează. Dar când 
regiile au miliarde și miliarde 
de lei datorii față de buget 
sau când băncile au zeci de 
miliarde credite
neperformante, unele din 
aceste instituții, adevărate

simt continuă
merită astfel de salarii 
pentru responsabilizarea 
funcției (!)” Pe de altă parte 
însă vine și cortegiul de alți 
acoliți care beneficiază, 
făcând parte din diverse 
organisme de pe lângă 
regii sau bănci - consilii de 
administrație, comisii de 
selecție a administratorilor,

O LEU
Nu aveți nici un motiv să fiți 

nemulțumit, veți avea parte de 
o zi reușită. Cei născuți în a 
doua decadă se vor bucura de 
o perioadă liniștită și vor avea 
mai mult timp pentru familie.

prietenii săi (d.a) 16.00 
Obsesia (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Tradiții 18.00 
Wagner (s) 19.00 Tinere 
talente (XII) 19.35 Dreptul la 
adevăr 20.00 Banchetul (f.a. 
Franța 1996) 
Elemente (do) 
Videoteca de aur

ANTENA I

21.35
23.20

8.00 Dimineața
devreme 10.00 Știri 10.10 
Colivia de aur (s) 11.00 
Inspirația Carolinei (s) 12.00 
Baywatch Nights (s) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00
Esmeralda (s) 15.00 Luz 
Maria (s, ep. 118, 119) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața 
mea (s,e p. 108, 109) 19.00 
Observator 20.00 Omul 
nopții (f.a. 3UA 1995)22.00 
Observator 22.30 Marius 
Tucă Show (talkshow)

PRO TY
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00

găuri negre pentru 
economie sau mortăciuni, 
cum le caracteriza un 
confrate de breaslă, este 
inimaginabil ca directorii 
respectivi să mai 
adâncească datoriile cu alte 
miliarde de lei anual prin 
drepturile ce le sunt făcute 
cadou absolut gratuit de
către un guvern subțire, lipsit . cenzori ș.a. care pot lua și 
de orice simț al măsurii în 
condițiile economiei duse în 
pragul dezastrului.

De altfel, sesizând aceste 
ilegalități și abuzuri 
incalificabile, deputatul 
țărănist Vasile Lupu și-a 
exprimat regretul că actualul 
guvern a putut să conceapă 
o asemenea măsură ce 
depășește orice așteptare. în 
replică, un șef de regie, 
apărându-și pielea și 
buzunarele, spunea că “se

ei, la rândul lor, până la 40 
la sută din salariul 
conducătorilor aleși pe 
bază de nemotenii și pe 
principii clientelare, astfel 
unii putând ajunge la 
câștiguri de 800 milioane 
lei lunar și chiar peste un 
miliard de lei, cum 
recunosc și unii lideri 
țărăniști. Asta înseamnă un 
adevărat jaf capitalist în cel 
mai bun sens al 
cuvântului.

Z> FECIOARĂ
Munca dv. necesită mai 

multă atenție, iar dragostea mai 
multă afecțiune. Sunteți 
sănătos, iar norocul vă este 
schimbător. Gândiți-vă la 
programul de a doua zi.

2 BALANȚĂ«
Doriți o schimbare și din 

cauza asta vă veți certa cu 
niș.te colegi din zodia Fecioarei 
și Capricornului. Pe zi ce trece 
sunteți tot mai activi în 
dragoste, dar e loc încă de mai 
bine.

Doctor în Alaska (s) 12.30 
Royal Canadian Air Force 
(s, ep. 13)12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 
48) 13.50 Ani de liceu (s, 
ep. 33) 14.15 Miracolul 
tinereții (s) 14.45 Familia 
Bundy (s) 15.15 Aripile 
pasiunii (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Rosalinda 
(s, ep. 38, 39) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Walker, 
polițist texan (s, ep. 17) 
21.20 Chestiunea zilei 
(ediție specială) 22.15 Știri

*4

PRIMA TY
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Show-ul de noapte (r) 
15.00 Viața în direct 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri. Sport. 
Meteo 19.00 Românie, 
Românie... 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Comisarul Rex 
21.00 Serial 22.00 
Românie, Românie... 22.15 
Știri 22.45 Revista presei

O SCORPION
Dacă aveți idei noi și vreți să 

le promovați, veți fi ajutați. 
Pentru cei singuratici se arată 
o nouă dragoste, dar studiați 
cu atenție cine este persoana 
respectivă.

AGASA
7.00 - 12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Nimic 
personal (s) 15.00 Viața 
noastră (s) 16.00 Preciosa (s) 
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s) 
18.20 Acasă la bunica 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu (s)
22.30 Oh, God! Book II (co. 
SUA ’80)

HBG>
10.00 Clubul nevestelor 

părăsite (co. SUA 1996)
11.45 Guvernanta (dramă 
SUA ’98) 13.45 Coșmar îna
inte de Crăciun (d.a. SUA 
1993) 15.00 Numărătoarea 
inversă (thriller SUA ’97)
16.45 Scrisori de la un ucigaș 
(thriller SUA 1997) 18.30 
Speed: Cursa infernală (f.a. 
SUA 1994) 20.30 în vizorul 
mafiei (thriller SUA 1996) 
22.00 Lexx (s) 22.45 Regele 
popicelor (co. SUA 1996) 
0.45 Mesagerul stelar (f.a. 
SUA 1997)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r) 
9.15 Deva Mix (r) 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Cutia Pandorei (r) 15.15 
Post meridian 17.30 La 
izvorui dorului 18.05 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
politie (s) 20.00 Actualitatea 
TELE 7 20.45 Știrile locale 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Reporter Tele 7 0.00 
Știrile locale 0.20 Ora H - 
emisiune de confesiuni

O SĂGETĂTOR
Există amănunte pe care nu 

le recunoașteți cu plăcere nici 
chiar în fața propriei persoane: 
Aveți multe secrete care își vor 
pune amprenta asupra’zilelor 
viitoare, îngenunchindu-vă.

O CAPRICORN
Nativii din luna decembrie au 

cele mai mari șanse ca în 
această săptămână să-și 
mărească averea sau să 
ajungă la noi surse de venit.

PRO TY - DEVA
06.15-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
-10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15- 
22.30 Știri locale

O VĂRSĂTOR
Succesul nu se obține 

numai cu ajutorul cunoștințelor 
profesionale, ci și prin 
creativitate și gândire logică. 
Feriți-vă să vă exprimați cu 
“voce tare" pretențiile în fața 
șefilor.

Refiacția nu-și asuma 
modificările ulterioare 

intervenite în programele 
joostur|or TV. o

O PEȘTI
Sunteți într-o formă fizică 

excelentă. Profitați de acest 
lucru și faceți mult sport. Spre 
seară veți întâmpina câteva 
mici probleme, puteți avea chiar 
surprize. Fiți prevăzători și 
răbdători.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (tipografie); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând apartament două 
camere, Călan sau schimb 
cu garsonieră în Deva plus 
diferența și Dacia 1300, 
fabricație 1982, prețuri nego
ciabile. Tel. 731880,’ 732094. 

(6054)
• Vând urgent apartament 

două camere, 30.000.000

• Vând cazan de baie 
din tablă de cupru, 
complet, cu baterie și 
duș, sobă arzător și bur
lan, sub prețul din co
merț al unui cazan sim
plu, foarte convenabil. 
Cazanul se află expus la 
magazinul de mobilă 
second-hand “Comprest 
Express” SRL Deva, 
Piața Unirii nr. 1 (dea
supra fostului restaurant 
Bachus).

• Cumpăr suport expu
nere confecții și încălță
minte. Tel. 054/655476,094/ 
780904(8323)

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500.000-600.000 lei/ 
săptămână. Angajăm stu
denți, șomeri. Tel. 621446, 
092/565828(6044)

• Angajăm ingineră în 
domeniul industriei ușoare. 
Informații Orăștie, tel. 
241238 (sediu), 241115, 
acasă, după ora 18. (7145)

■ S.C. First Romanian 
Distribuțion SA angajează 
magaziner, cu sau fără 
experiență, disponibil la 
program prelungit, cu'sta- 
giul militar satisfăcut. Infor
mații la tel. 054/236200 
(6110)

PIERDERI
lei, negociabil. Tel. 622371. 
(6055)

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, preț 
excepțional, Orăștie, tel. 
242119(7146)

• Vând casă Sântuhalm 
(Deva), tel. 211732 (0119)

• Vând casă cu anexe, 
grădină mare, Brănișca, tel. 
214570,220676(6117)

• Vând tractor U.650, plug 
și disc, Tâmpa nr. 110. Tel. 
092/331154. (6061)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1985, piese fran
țuzești, preț foarte avantajos. 
Tel. 668309, după ora 20. 
(6108)

• 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, decodez și repar 
celulare GSM, foarte ieftin. 
Tel. 094/859958. (6056)

• Vând prune pentru 
țuică. Tel. 094/624686. 
(6069)

ÎNCHIRIERI

• închiriez avantajos apar
tament sau o cameră la 
elevi sau studenți. Tel. 
215595, după ora 16.’(6064)

• Primesc în gazdă eleve 
sau studente. Tel. 212262. 
(6069)

• Caut pentru închiriere 
spațiu comercial pentru 
vânzare pâine în piața cen
trală sau central, Deva. Tel. 
094/607088. (8320)

• Caut de închinat pentru 
minimum 2 luni apartament 
2-3 camere, mobilat, cen
tral. Ofer chiria anticipat, în 
valută. Deva, tel. 092/ 
980389.(1043).

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport cu 
microbuz 1,7 tone și camion 
5 tone, preț avantajos Tel. 
094/524466. (6060)

• Confecționez cazane 
țuică și vând un cazan de 
180 litri. Dobra, str. M.

♦ Pierdut registru inventar 
1-100 și registru jurnal 1- 
101, poziția 9178/12.01.99 
ale S.C. Hygeea Tudoran 
S.R.L. Brad. Se declară 
nule. (6067)

COMEMORĂRI

• Lacrimi și flori pentru 
dragul nostru soț, tată și 
bunic

GROSS CAROL 
FREDERIC 

din Alba lulia, la un an, în 
21 octombrie 1999, de la 
trista și dureroasa despăr
țire, fost șef serviciu plan 
IUG Hunedoara, timp de 38 

Ide ani. Soția Valy, fiica 
Caria și nepoții Geacomo și 
Valter, ginerele Rino din 

l Italia, cumnata Miorița. Fie- 
| i țărâna ușoară! Nu te vom 
.uita niciodată, Veșnică 
pomenire.

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr.12A. 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 telecoman
dă pentru televizor (160.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868 (6759).

• Vindem telefoa
ne celulare NOKIA 
THF-9, conectate la 
rețeaua “Telemobil 
S.Â.”. Tel. 211275, 
212157, 098/
591742.

• Vând malaxor pâine 
400, stare foarte bună, tel. 
650951(8322)

• Vând 100 de oi și un 
armăsar de 7 ani, semigreu. 
Tel. 092/552984 (6932)

• Vând masă televizor cu 
vitrină, mașină spălat 
automat, mobiiă bucătărie. 
Tel. 220443 (6118)

Eminescu nr. 17, Gabor 
lanoș. (6059)

• S.C. Axxon Trading 
Romania angajează agent 
comercial pe zona județului 
Hunedoara. Experiența 
constituie un avantaj. C.V. 
la sediul firmei, fax 092/ 
181731 până în data de 25 
octombrie 1999. (6063)

• S.C. Prodalicom S.R.L.
Simeria, str. Teilor, nr. 8, 
angajează muncitori cali
ficați cu experiență pentru 
meseria de sudori și insta
latori. Tel. 092/578488. 
(6066)___________________

• Firma ALTEX anga
jează gestionari pentru 
magazinul din Deva, în 
următoarele condiții: studii 
superioare, cunoștințe ope- 
rare-calculator(FOX PRO), 
vârsta maximă 35 ani. 
Cunoștințele de electro
tehnică reprezintă un avan
taj. Acte necesare: CV, 
copie după actele de studii, 
fotografie recentă. înscrieri 
prin fax: 033/230817 sau 
prin poștă, str. Ștefan cel 
Mare, 6, Piatra Neamț, 
5600. Relații la 033/210671/ 
Șef Birou Personal. (OP)

gj DECESE

• Conducerea S.C. 
Rempes S.A. Deva este 
alături de dl. ec. Grad 
Marius în momentele 
grele pricinuite de de
cesul mamei sale. 
Transmitem familiei îndo
liate sincere condoleanțe. 
(6068)

• Colectivul Băncii 
Internaționale a Religiilor 
S.A. - Sucursala Deva 
este alături de familia dir. 
Grad Gabriel Marius la 
greaua încercare prici
nuită de moartea mamei 
sale. Sincere condo
leanțe. (6074)

• Soțul Traian anunță cu 
durere în suflet decesul 
soției sale

MOTIU MARIA
f

în vârstă de 48 ani. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Casa mortuară Deva. în
mormântarea are loc azi, 
20 octombrie 1999, ora 
13.30 la cimitirul Bejan. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace. (7687)

• Părinții Gheorghe și 
Matilda, frații Nicolae și 
Viorel, surorile Viorica și 
Lenuța împreună cu fa
miliile, nepoții Cristi, Claudia 
și Lulu anunță decesul 
celei care a fost o minunată 
fiică, soră, cumnată și 
mătușă

MOTIU MARIA/

Iți vom păstra o veșnică 
și vie amintire. (7687)

• Am aflat cu mare 
durere în sufletele noastre 
vestea trecerii premature în 
neființă a colegei noastre 
dragi

MARIA MOTIU
t

(născută TOMA)

Consternați de durerea 
ce ne-a pricinuit-o această 
veste, angajați biroului de 
carte funciară din cadrul 
Judecătoriei Deva sunt 
alături de familia îndoliată, 
păstrându-i o neștearsă 
amintire. Nu te vom uita 
niciodată!

• Colegii de la S.C. 
Casial S.A. Deva, din ca
drul compartimentului 
TESA, sunt alături de cole
gul lor sing. Moțiu Traian la 
greaua durere pricinuită de 
decesul soției sale

MARIA
Transmitem sincere con

doleanțe. (6071)

• Un ultim omagiu pentru 
cel care a fost

colonel(r) ADRIAN 
PICUȘ 

din partea cadrelor Inspec
toratului de Poliție al jude
țului Hunedoara. Dumnezeu 
să-l odihnească!

• Mulțumim tuturor celor. 
care au condus pe ultimul 
drum pe cea carea fost

IDACOSTINAȘ
Familia. (6115)
• Mulțumim colegilor de la 

COMSID SA Deva care au 
fost alături de familia Costinaș 
la greaua pierdere pricinuită de 
moartea mamei sale. (6115)

VREMFA
Vremea se menține rece și în general închisă 

în cursul zilei. Cerul va fi temporar noros, 
variabil în cursul nopții. Se vor semnala ploi, iar 
la munte lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla 
slab la moderat din sector nord-estic. Dimineața 
se va semnala ceață. Temperaturile minime se 
vor situa între -2 și +3 grade, iar maximele între 
7 și 11 grade Celsius. (Lucian Nistor)

DIRECȚIA SANITARĂ A
JUDEȚULUI HUNEDOARA

ANUNȚ
9

Direcția Sanitară Veterinară a județului Hune
doara organizează în data de 5 noiembrie 1999, ora 
10, LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în 
vederea concesionării unor activități sanitare 
veterinare publice de interes național și a unor bunuri 
proprietate publică a statului din cadrul CSV Hațeg.

Relații suplimentare la sediul DSV Hunedoara.
Anunțul privind negocierea directă privind 

CSV Hațeg, publicat în “Cuvântul liber” din 
data de 16.10.1999, se anulează.

Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara 
C' ANUNȚ >

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara-Deva organizează în data de 
26.10.1999, ora 11, proba practică (tragere în 
poligonul Uroi), pentru candidați! ce au depuse dosare 
de obținere a calității de membru vânător.

Taxa de școlarizare și Instruire este de 800.000 lei 
care, în cazul promovării examenului, devine taxă de 
înscriere.

Pentru alte precizări candidați) sunt sfătuiți să țină 
legătura cu secretarii filialelor Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Orăștie și Hațeg.

Birou! Consiliului

Sucursala de distribuție a 
energiei electrice - Deva 

cu sediul în municipiul Deva, str. George Enescu, nr. 39 
scoate la vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

CU STRIGARE, mijloace fixe - auto - disponibile.
Lista aprobată este afișată la sediul Sucursalei din Deva

Mijloacele fixe pot fi văzute în baza Gojdu - unde se vor 
primi și informațiile solicitate. Taxa de garanție este de 10% 
din prețul de pornire al mijlocului auto solicitat a fi 
cumpărat, iar taxa de participare este de 10.000 lei, taxe 
ce se vor achita la casieria sucursalei până în ziua 
licitației. Licitația va avea loc la data de 03 noiembrie 
1999, ora 10. în cazul neadjudecării, licitația se va repeta 
în data de 10 și 17 noiembrie 1999, ora 10.

Relații suplimentare la telefon 054/213685

Oricum te uiți,
ecel mai ieftin abonament GSM!
Ai toate motivele să te abonezi la Dialog Inedit:
* cele mai atractive tarife pentru convorbirile în rețea, 9* cenți de luni pînă 

vineri, iar în weekend, pentru toate convorbirile, tot 9* cenți.
* 2 luni de abonament gratuit și conectare gratuită!
* cel mai ieftin abonament GSM - 4$*

9-4 Șl cel mal ieftin telefon mobil!
w motorola începînd cu 34$**,

Prin rețeaua

Com miter La nd
ROMÂNIA

Informații la tel.: (01)231.26.55; (01)230.77.37
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B-dul Decebal BI.S, parter, Tel. 054-216.759 iȘ

NOKIA, ERICSSON
Cu orice abonament Dialog

Ofertă valabilă pînă la 13 noiembrie 1999

Silog
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Transportul în comun 
și concurența

Știri de la Branisca

Am interpelat mai multi 
cetățeni în privința efica
cității transportului în co
mun de călători pe arterele 
Devei, când multe dintre 
ele au fost asfaltate, dispă
rând astfel gropile, iar con
curența în sectorul amintit 
este o mamă bună pentru 
ei.

Citeam în presă, cu pu
țin timp în urmă, despre su
părarea transportatorilor 
tradiționali contra celor par
ticulari cu maxi-taxi, destul 
de mulți, vizând concuren
ța, prin cuvintele:...” ne iau 
călătorii din stații încât noi 
mergem cu autobuzele 
noastre goale."

loan Trifu: - Concurența 
în transportul de călători, ca 
de altfel oriunde, este un 
lucru benefic pentru oa
meni, pentru că dumnealor 
sunt serviți cu promptitudi
ne, la un preț convenabil, 
nemairămânând nimeni 
rătăcit prin stații și cu trenul 
pierdut. Desigur și aici este 
loc de mai bine.

Ana Miclea: - Mi-amin- 
tesc de timpul acela când 
navetam și când destul de 
des se întâmpla ca noi, că
lătorii, să fim "spectatori” la 
niște fapte penibile comise 
de unii șoferi de pe auto
buze, când aceștia fugeau 
cu ele goale din stația afla
tă vizavi de gară, lăsând că
lătorii iarna în vânt și ploi. Și 
culmea, plecau din stație în 
momentul când sosea tre-

__________________________ 

nul cu călătorii în gară, pro
babil ca să nu-și încarce 
autobuzele. A fost destul 
de rău atunci.

Petre Davidoni: - Salu
tăm concurența în 
transportul de călători pe 
motiv că acum călătorii nu 
mai zăbovesc în stații zgri
buliți de frig, mijloacele de 
transport fiindu-le la înde
mână la o diferență de timp 
de doar câteva minute. Ce 
mai, condițiile aici s-au îm
bunătățit mult față de anii 
trecuți și sperăm să fie tot 
mai bine de acum încolo.

Gelu Cărpinișan: - Este 
bine să ne uităm trecutul în 
acest domeniu al activității 
noastre cotidiene și să pri
vim înainte, cu încredere. 
Scepticismul să-l lăsăm 
deocamdată la alții. Prin
cipalul constă în faptul că 
avem o droaie de mașini la 
dispoziție pentru transportul 
în comun, fără să mai inclu
dem aici și taximetrele, fo
losite de unii dintre noi 
doar în ocazii de urgență, 
fiind prea scumpe. Susțin 
concurența specifica eco
nomiei de piață și bine ar fi 
ca toate sectoarele econo
miei să fie la fel de bine 
puse la punct, precum este 
transportul autobuzelor la 
ora actuală în municipiul 
Deva. Loc de mai bine și 
foarte bine mai este și în 
transportul de călători din 
municipiul nostru.

Valentin BRETOTEAN

Mai puțini 
saiariați

Aceeași lipsă a banilor a 
condus la restrângerea 
schemei de personal din ca
drul primăriei. Astfel, s-a luat 
decizia desființării postului 
de bibliotecar, urmând ca și 
alte posturi să își restrângă 
activitatea în cazul în care nu 
se va găsi o soluție pentru 
redresarea financiară.

Primăria deține 
brutăria

Pentru a mai face rost 
de ceva fonduri la bugetul 
local, dar și pentru a veni în 
sprijinul cetățenilor comu
nei, primăria din Brănișca a 
preluat brutăria din locali
tate. Aparținând până nu de 
mult unei firme particulare 
care a dat faliment, s-a 
considerat că este păcat ca 
activitatea brutăriei să fie 
oprită, primăria implicân- 
du-se pentru ca ea să-și 
continue activitatea.

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR 

PUBLICE Șl CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA - DEUA
DGFPCFS Hunedoara - Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30 

organizează CONCURS în data de 27 octombrie 
1999 pentru ocuparea postului de:

- inspector specialitate gr. li la Direcția 
Controlului Financiar Fiscal.

Relații suplimentare la tel: 219544/164, cam. 210. W * ■ ■ «rm ■■■ • ■•* mb at •

Angajării 
primăriei 

lucrează pe 
întuneric

Lipsa resurselor finan
ciare a condus la o situație 
disperată în comuna Bră
nișca. Pe lângă că nu și-au 
primit salariile de mai bine 
de două luni de zile, anga- 
jații primăriei sunt nevoiți 
acum să lucreze pe întune
ric. Clădirea primăriei a fost 
debranșată de la rețeaua 
de alimentare cu energie 
electrică datorită neplății 
facturilor. Mai în glumă, mai 
în serios dna secretară Mi- 
haela Ștefan ne spune că: 
"în curând vom rămâne și 
fără telefoane, așa că vom 
putea cere spor de izolare.”

Din nefericire situația 
este cu adevărat tragică, sin
gura speranță pentru rezol
varea acestui fel de probleme 
rămânând banii ce vor pro
veni din rectificarea bugetară.

A.N.
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Iu plus Ia oricare dip reșțaurai*ț$e 
McDonald’s din Timișoara, Arad, 

Oradea, Baia Mare și Deva 
în perioada 20.09 - g; 10.1999 

cumpărând b Happy meal-pri veți 
primi cadou un ghiozdan McDonald's 
( prețuri mult mai mici!

, . w
ț ■*

• Happy Meal Hamourger: un hamburger, o porție mică de carton, 
ob' "3răcoritoaren^+JUCĂRIE
• Happy Meal Cheeseburger un cheeseburger, o porție mică de cartofi, 
O băutură răcoritoare mtcâ+JUCĂRIE
• Happy Meal Chicken McNuggets; Chicken McNuggets * 4. o Dorț» 
triră da cartofi, o băutură răcoritoare mir* ♦ "JCARU

A 1018s

XJL.
** Oferta CoDDO valabila 

până la 23 octombrie:
- conectarea si primele două luni 
de abonament gratuite**. 

Oferta Rombusiness:

5 20 litri de benzina gratuit

1 la fiecare conectare.

BUSINESS CENTER ^CONNER

UN BUN NECESAR

Radio casetofon cu CD
• Design compact cu bass reflex 2
• Mega Bass
• Recepție pentru FM/AM/LW
• Telecomanda pentru CD
• Putere de iesire:60 W PMPO

SONY Model : CFD-V27L

DEVA, Bdul 1 Decembrie bl. C parter
Tel-Fax 233.637 / 233.638

* Firi TVA. Jnllmlti liceului diiponjbil 11 numii cu iboniment Conncx: ** primi ii a doua luna, numai pentru iervicii Ic vocale. X

SIF BANAT CRIȘANA
Cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr.33-35 

ANUNȚĂ
Scoaterea la CONCURS a posturilor de ADMINISTRATOR-
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1. Alpin Lupeni |
2. Comfruct Deva
3. Sarmitex
4. Straja Vulcan
5. Transim SImeria

Candidați! vor prezenta curriculum vitae și plan de afaceri. Se pot | 
prezenta numai candidați cu studii superioare.

Termenul pentru depunerea ofertelor 27 oct. 1999.
Ofertele și orice informații despre societățile respective se pot! 

obține de la Sucursala Sir Banat-Crișana - Deva, str. 22 Decembrie, * 
nr.37 A, et.2, cam.2, telefon 233537.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Sistem HiFi Sony
• EQ cu 3 benzi cu 10 posturi prestabilite
• 2 x 100 W (RMS 10%)
• înregistrare sincronizată pe CD
* FM / MW cu 30 posturi presetate
* DJ Mix, CD Text, VACS, Dolby B

SONY Model: MHC-RXD7

Magazin Quasar, Deva, Bd. Decebal, Bl. R, parter 
tel.: 054-222.999.

Magazin Quasar, Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 37, Bl. 47, 
parter, tel.: 054-740.647.

Magazin Quasar, Orăstie, Str. Eroilor, Bl. E, parter 
tel.: 054-247.540.

Aceste magazine comercializează produse originale Sony însoțite de 
certificatul de garanție oficial pentru România, emis și onorat de Sony.


