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4” Sfântul 
* Dimitrie
- Basarabov

Sfântul Dimitrie 
Basarabov a trăit pe 
vremea când românii și 
bulgarii alcătuiau o singură 
împărăție. El s-a născut din 
părinți săraci, care 
munceau din greu ca să-și 
agonisească traiul. Satul în 
care Sfântul a văzut lumina 
zilei era mic și neînsemnat 
și se chema Basarabov. El 
a fost multă vreme păstor, 
purtându-și turma în
credințată pazei lui prin 
pajiști și poeni. Fiind crescut 
în dragoste către 
Dumnezeu și învățându-se 
de mic să împlinească 
toate poruncile Sfintei 
Biserici a Răsăritului, 
Dimitrie Basarabov și-a 
simțit sufletul stăpânit de 
dorința puternică de a se 
depărta de toate puținele 
desfătări pe care viața le 
dădea unui sărac ca el și 
de a se apropia și mai mult 
de Hristos, prin călugărie.

Mergând în sălbăticia 
munților, într-o peșteră în 
care se află o mănăstire, 
Sfântul Dimitrie a îmbrăcat 
haina aspră a călugăriei. O 
vreme a viețuit acolo, 
împletindu-și postul și 
rugăciunile cu munca cea 
de folos obștii, și ostenindu- 
se să împlinească voia 
Domnului.

După multă vreme, 
simțindu-și sfârșitul 
aproape, a ieșit sfântul din 
mănăstire și s-a așezat 
într-o tainiță de piatră, pe 
malurile râului Lom, și

(Continuare în pag. 2)
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7Âua Arnuitei
Române

Moment deosebit în 
viața armatei române, ziua 
de 25 octombrie a fost 
marcată ieri la Deva în 
Cimitirul Eroilor printr-o 
festivitate aparte, la care 
au participat reprezentanți 
ai Prefecturii, Consiliului 
județean, Primăriei Deva, 
Ministerului Apărării 
Naționale și de Interne, 
veterani de război, cadre 
militare și soldați în termen, 
oficialități bisericești și 
numeroși invitați.

Festivitatea de sărbă-

torire a Zilei Armatei și de 
depunere a coroanelor de 
flori a fost deschisă printr- 
o slujbă de pomenire a 
eroilor neamului
românesc căzuți pe 
câmpul de luptă pentru 
apărarea gliei străbune.

în final s-a desfășurat 
o paradă militară, moment 
ce a încheiat festivitatea 
de depunere a coroanelor 
prilejuită de sărbătorirea 
Zilei Armatei Române.

Fondat
22 decembrie 1989

8 pagini > 1000 LEI

Primăvara și toamna sunt anotimpurile in care 
sindicatele organizează campanii de revendicări și de 
răfuieli cu guvernul. Constatând că în acest an 
guvernanții, respectiv dl Radu Vasile, i-au cam dus cu 
preșul, mai exact spus i-a mințit fără rușine, liderii 
confederațiilor sindicale s-au decis să ceară explicații 
și să întreprindă acțiuni de amploare, amenințând că 
vor căderea Guvernului și pregătirea alegerilor antici
pate. Văzând că mișcările de până acum au cam eșuat, 
de fiecare dată negocierile purtate cu reprezentanți ai 
Guvernului soldându-se cu încheierea unor protocoale

De ce 7-a fost frică Guvernului, nu scapă
»l
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Omul de lângă noi
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La Romos 
întâlnirea 

fiilor satului
Sâmbătă, 23 octombrie a c., 

a avut loc la Romos întâlnirea 
fiilor satului, manifestările fiind 
organizate la inițiativa Consiliului 
local și a Asociației Culturale 
Romos. Cu acest prilej a fost 
dezvelit bustul prof. dr. Nicolae 
Stăncioiu, cardiolog de renume, 
fondatorul Institutului Inimii din 
Cluj-Napoca. A fost organizat, 
de asemenea, și un simpozion 
de cardiologie cu participarea 
unor specialiști din toată țara. 
Manifestările s-au încheiat cu 
un spectacol folcloric. (A.N.)

Cornel POENAR

Aspect de la ceremonia depunerii coroanelor de flori, 
prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei Române, 

la Cimitirul Eroilor din Deva.
Foto: Traian MÂNU

ZILEI©
• - Spune-mi, dragule/ 

cum te-ai îndrăgostit de 
mine?
- Te miră și pe tine, nu?
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care însă nu s-au respectat, inclusiv în cazul 
mineriadelor, în această toamnă se pare că sindicatele 
sunt mai decise să-și impună punctele de vedere, să 
nu se mai lase înșelate, în noua tactică prevăzând să-și 
unească forțele pentru a merge mai sigur spre izbândă.

în ofensiva lor liderii sindicatelor mizează pe sprijinul 
popular, având în vedere greutățile cu care se confruntă 
oamenii privind asigurarea încălzirii locuințelor, 
scăderea permanentă a nivelului de trai, creșterea 
exagerată a prețurilor și tarifelor la mărfuri și servicii, 
alte și alte nemulțumiri ce s-au acumulat în legătură cu 
salariile și pensiile. Formele de manifestare a luptelor 
sindicale sunt cunoscute, ele constând, ca și până 
acum, în greve, marșuri de protest, blocări de drumuri. 
Dacă, în speranța că lucrurile vor merge mai bine, liderii 
sindicali au acceptat la negocierea cu Guvernul unele 
sacrificii, între care și acela de a nu se face indexări de 
salarii la bugetari pentru a nu se mări deficitul impus de 
FMI și BM, iată că se anunță pentru Ml și MApN creșteri 
salariale care ajung până la 80 la sută (creștere care 
nu prea s-a înregistrat în cazul altor categorii de

Nicolae TÎRCOB

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decedai, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 * 

Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

IA DEPOZITELE lN LEI
- PERSOANELOR 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

Băieții de băieți I » »
«in la Deva
Vestiții Romică Țociu și 

Cornel Palade se vor afla 
astă seară la Deva, unde îi 
vor delecta pe spectatorii 
ce se vor afla în sala mare 
a Casei de cultură 
(începând de la ora 20) cu 
o “supervrăjeală de două 
ore”, sub genericul “Băieți 
de băieți”.

Biletele de intrare vor 
participa la o tragere Ia 
sorți, în urma căreia se vor 
acorda 3 cartoane pentru 
ediția de duminică a 
emisiunii Tele Eurobingo 
Show. (G.B.)V------------ --- ----------

(Continuare în pag. 8)

’ COOPERATIVA DE CREDIT “CONCORDIA ROMÂNĂ”
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
SÂNTANDREI Căminul cultural

L GEOAGIU Str. Progresului, bl.50, parter,
648596 J

Dumitru Hurubă este o 
personalitate complexă 
despre care vorbește 
scriitorul, criticul, eseistul și 
nu în ultimă instanță omul 
discret și reținut, încărcat de 
bun simț, în vorba sa 
picurând însă, când nici nu 
te aștepți, vitriol. De 
remarcat că Dumitru 
Hurubă nu s-a retras în 
turnul de fildeș, ci trăiește 
alături de noi, lucrează într- 
o instituție, participă la viața 
comunității - editează 
reviste (vezi “Opinii 
culturale"), colaborează la 
altele (“România literară”, 
“Vatra”, “Luceafărul”, “Ori
ent latin”, “Transilvania”, 
“Ateneu”, “Tribuna”, 
“Orizont”, “Moftul român”, 
“Râsu’ lumii”, “Ritmuri 
hunedorene”. Colaborarea 
la ziarul “Cuvântul liber” a 
fost una benefică și reciprocă, 
care pe noi ne bucură).

Deosebit este faptul că 
omul Dumitru Hurubă se 
dovedește mereu lucid, nu se 
amăgește, discerne, știe să 
deosebească valoarea de 
nonvaloare, simte super
ficialitatea și mai ales 
cameleonismul care în
cearcă să ne copleșească 
după ’89 încoace. Tăcut, 
“risipește” valori, străluciri 
de spirit în diverse publicații 
și volume. Remarcabilă ne 
apare în acest sens o 
mărturisire a sa, cuprinsă și 
în biobibliografia realizată 
de Biblioteca Județeană cu 
prilejul împlinirii a 55 de ani 
de viață ai autorului: “Dacă 
prin ceea ce scriu nu reușesc

Minei BODEA

(Continuare în pag. 2)
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BanCa 
Internaționala 

a Religiilor
oferă persoanelor fizice 

„CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT” 
cu DOBANDA FIXA de 

56% pe an 
și scadență la 

96 de zile prin 
unitățile sale din*

Deva, Brad, Orăștie 
și Hațeg

<1
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Sfântul Dimitrie 
- Basarabov

(Urmare din pag. 1)

■acolo a închis ochii. Venind 
apele Lomului mari și 
învolburate, au prăvălit 
trupul Sfântului în adâncuri.

Acolo multi ani au stat, 
acoperite de piatră și 
prundiș, moaștele Sfântului, 
în chip minunat, după 
îndelungată vreme, aceste 
sfinte moaște au fost aflate 
de o copilă, iar sătenii le-au 
scos nestricate din-fundul 
apei și cu multă cinste le- 
au dus în satul Basarabov, 
unde un Domn al Țării 
Românești a zidit o biserică 
mare și frumoasă.

Iar în timpul războiului 
ce s-a purtat între ruși și turci
- pentru apărarea dreptei 
credințe creștine, pe care o 
prigoneau turcii - au 
izbândit românii să 
dobândească sfintele 
moaște ale noului Dimitrie. 
Astăzi ele se află în 
Catedrala Sfintei Patriarhii 
și sunt cinstite cu multă 

^evlavie de către credincioși

Alcoolul — 
dușmanul 
șoferilor

• Cu ocazia activităților 
desfășurate în teren de către 
lucrătorii Biroului Poliției Rutiere din 
Deva a fost depistat numitul Seutiuț 
loan de 41 ani, din Deva, fără 
ocupație, care a condus 
autoturismul proprietate personală 
pe B-dul Decebal din Deva, în timp 
ce se afla sub influența băuturilor 
alcoolice.

Susnumitul a fost sancționat 
contravențional și i s-a ridicat 
permisul de conducere în vederea 
suspendării.

• A fost depistat numitul lancu 
Costel de 35 ani din Deva, lăcătuș 
la SC CASIAL SA - Chișcădaga, în 
timp ce conducea autoturismul HD
- 03 - VNS, pe str. M. Eminescu 
din Deva, aflându-se în stare de 
ebrietate și având o alcoolemie de 
2,06 g%. Susnumitul este cercetat 
în stare de libertate.

• în urma activităților specifice 
polițiștii l-au surprins pe numitul 
Anuțoiu Marius de 36 ani, din Deva, 
șef secție la SC Proceima Exim 
SRL Deva, în timp ce conducea 
autoturismul 1 - HD - 7231 pe str. 
M. Eminescu din Deva, aflându-se 
sub influența băuturilor alcoolice.

Cel în cauză a fost sancționat 
cu suma de 600.000 lei și i s-a 
reținut permisul de conducere în 
vederea suspendării.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului Deva

Plimbare prin iaci cu 
zâmbetul pe buze

Așadar, Dumitru Hurubă are 
tupeul să bată pe 55 de ani, 
aproape că-mi vine să trec la 
colorat mintea cea de toate 
zilele. Cum, el care trece prin iad 
cu zâmbetul pe buze? Cum, el 
care a inventat doar pentru sine 
o rezervație cu zăpăciți? Ei, da, 
tipul a îndrăznit să împlinească 
această vârstă și să zâmbească 
cu subînțeles, a venit ora 
indexării...

Au fost zile, au fost 
săptămâni în care scriitorul de 
Hunedoara, locuitor de drept al 
municipiului Deva, a adus în 
suflete și-n casele noastre un 
zâmbet indexat pentru a uita de 
adevăratele indexări, iar ziarul 
„Cuvântul liber" i-a fost gazdă 
generpasă.

Dumitru Hurubă s-a impus în 
literatura umoristică, în satiră, cu 
hotărâre și o abnegație demnă 
de un poet, acolo unde poeții au 
tot timpul la dispoziție să 
demonstreze că sunt proprietarii 
adevărului, el a zâmbit și a făcut 
legea, adică a pus degetul pe 
rană. Locuitorii din Deva ar 
trebui să fie foarte atenți la 
scrierile lui Hurubă pentru că le 
arată de fiecare dată calea 
dreaptă, chiar dacă nu spune 
aceasta. El a devenit un fel de 
consilier local permanent, fără 
partid, fără vot, care decide 
unde trebuie să ducă șoseaua 
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EI CU DISTRIBUIREA LOR, NOI CU ÎNSCRIEREA NOASTRĂ!
ÎN CURÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA LOCALĂ A GHIDULUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
£ orașul tău! E afacerea ta! E ghidul tău! In$crle-te și tu în Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o nouă promisiune 
ce va deveni in curind realitate.

Pagini Aurii
• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a a bon ați lor telefonici din Hunedoara.
• Cea mai bună clasificare.
• Ușor de consultat.
• La îndemâna clienților 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

națională, care întâmplător trece 
și prin localitate.

Scriitorul este tot timpul 
pregătit să inventeze câte un 
personaj, cu nome cunoscut, dar 
care nu există în evidențele 
Poliției, care nu seamănă cu 
nimeni, dar care este foarte 
apreciat, este vecinul nostru din 
compartimentul de tren, este 
amicul de la coada apărută 
brusc la covrigăria din centru. 
Nu știu câți ani au personajele 
acestea de autor, dar precis îl 
sfidează pe Hurubă, ele nu au 
vârstă și mai zic în glumă „tata 
Mitică”. Noi ne facem că nu 
observăm, că totul este în 
regulă, ne frământă prețul 
lobodelor, al urzicilor, al 
ciupercilor, taxa pe trecut drumul 
spre Prefectură sau Primărie.

Cu o fantezie demnă de un 
adolescent, scriitorul a păcătuit 
abordând parodia. Textele sale 
seamănă cu poezii adevărate, 
dar sună altfel, sunt mai ale 
noastre, mai de la pasajul de 
pietoni, le și putem reține, așa 
cum se reține tristețea uneori. 
Parodiile sunt bijuterii pe mâna 
doamnei vineri, atunci ziarul 
„Cuvântul liber” dă drumul la 
cenzura satirei, dă drumul la 
ideile lui Mitică.

Perseverent, Dumitru Hurubă 
scrie despre prieteni, scrie 
despre marile cărți de cultură, ne 

pune în sacoșa de piață câte 
un volum despre istoria de ieri 
și de mâine, strivește 
gogoșarii.cu câte o antologie, 
ne îndulcește cafeaua cu 
puțină mitologie. Dar noi nici nu 
observăm aceasta, facem 
calcule privind indexarea 
surâsului și ne-ntrebăm dacă 
Banca Mondială a prevăzut 
fonduri suplimentare pentru 
implementarea umorului la 
români, pentru că în județul 
Hunedoara avem reprezen
tantul nostru care gestionează 
de ceva vreme bună un fond 
ilicit, obținut la negru pentru 
promovarea pe piață a unui 
drog periculos, satira.

Eu mai întreb: „Măi, Mitică, 
tu chiar vorbești serios? Chiar 
ai împlinit atâția ani câți zici? 
Nu sunt ei indexați de 
tristețe?"

Știu că nu se va răspunde, 
Dumitru Hurubă nu are timp, el 
scrie o parodie pentru tinerii 
care au îmbătrânit prea 
devreme, ei care nu au avut 
parte de puțin umor...

De aceea nu-l cred pe 
scriitor, el e mai tânăr, după 
cum și scrie:

„Dar, în toate e un bine,/ Și 
nu-i vorbă de minuni: / Azi mai 
bine-i decât mâine.../ Plouă, 
plouă cu minciuni./ („Ploi de 
toamnă" - volumul „Carte de 
colorat mintea”, Editura „Emia", 
1998).

„La mulți ani, Dumitru 
Hurubă!”

Al dumneavoastră in
dexat,

Constantin STANCU

SCRIITORUL DUMITRU HURUBĂ
(Urmare din pag. 1)

să-i transmit cu fidelitate 
gândurile și trăirile mele 
prezumtivului cititor, efortul 
meu mi se pare a Fi cu totul 
inutil. Lipsa de comunicare m- 
a înspăimântat dintotdeauna 
și ca om, dar mai ales ca 
scriitor, pentru că lipsa ei 
poate duce la consecințe 
surprinzătoare și chiar grave. 
Nu numai în contextul creației 
artistice, ci și în viața de toate 
zilele. De aceea, creația mea 
poartă cu sine permanent 
această dorință secretă - 
amprenta unui crez de care 
sper să nu scap niciodată: 
nevoia de comunicare; de 
aceea, întotdeauna am avut în 
vedere ca mesajul transmis de 
mine să poată fi accesibil 
tuturor categoriilor de cititori 
fără nici o discriminare; 
pentru că iubesc oamenii, 
pentru că ei îmi sunt materia 
primă pentru creație, cu 
bunele și relele lor, pentru că 
le datorez extrem de mult ca 
scriitor umorist”.

Căruia regretatul scriitor 
Valentin Silvestru i se adresa: 
“Confrate întru scris, 
Dumitru Hurubă, umorist 
redutabil, coleg bun și 

Ești în Pagini Aurii, 
deci exiști.

statornic, cea mai caldă 
strângere de mână...”

Scriitorului Dumitru 
Hurubă îi sunt dragi 
personajele prozelor sale, 
eroi decupați din realitatea 
imediată sau mai 
îndepărtată, îl încântă 
infatuarea și prostia cu care 
unii defilează fericiți prin 
societate arborând aere de 
personalități...

Menționăm dintre 
volumele apărute: “Debut 
’86. Culegere de proză 
scurtă a tinerilor scriitori” 
(Ed. Cartea Românească, 
1986); “Iubita mea, e ora 
indexării” (Editura P.C. 
Graf, 1994); “Rezervația de 
zăpăciți" (Editura Corvin, 
1995); “Bună seara, 
domnule Mann” (Editura 
Eubeea, 1998); “Cartea de 
colorat mintea” (Editura 
Emia, 1998). în curs de 
apariție se află: “De vorbă 
cu...”; “Scuzați că ne-am 
cunoscut”; “Un scorpion pe 
contrasens”, primele două 
la Editura Eubeea Timișoara, 
iar a treia la Ed. Corvin.

Azi, scriitorul Dumitru 
Hurubă împlinește 55 de 
ani. O vârstă a maturității 
artistice! Omului și 
scriitorului - La mulți ani!
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ANUNȚ PUBL ICITAR

Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, ntlul I, art 43, alin. (2), lit. B, pct. (b), scoate la privatizare un 
număr de 4 societăți comerciale din județul Hunedoara, ce sunt cuprinse în “Lista nr.10, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare”, publicată în presa scrisă națională și INTERNET.

Potențialii investitori, persoane fizice și juridice, române sau străine, interesați de societățile comerciale prezentate anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc 
privatizarea.

Nr.crt. Denumire societate
Localitate 
Adresă

Nr. registrului 
comerțului 
Cod fiscal

Obiect de activitate Capital 
social 
(mii lei)

Struct, acționariat 
(la data publ. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. social 
oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite
la vânzare

Undeva avea 
loc 

privatizarea

1. BENTOCALCAR

Hunedoara 
Piața Unirii, nr.9

J20/21/1995

6963034

Extracția pietrei 
calcaroase, ghipsului 

și a cretei

4969625 FPS 70.000 
SIF 27.416 
PPM2584
Alții

198785 70.000 139150
FPS Hunedoara

Str. 1 Dec., nr.35
Deva, cod 2700

2.COMFRUCT

Hunedoara
Deva
Str. Depozitelor, nr.17

J20/25/1991

2102929

Comerț cu amănuntul al 
fructelor și legumelor 2607175

FPS 40.000 
SIF 56.649 
PPM 3351
Alții

104287 40.000 41715
FPS Hunedoara

Str. 1 Dec. nr.35, 
Deva, cod 2700

3. STRAJA 

Hunedoara
Vulcan
Str. M. Viteazul, nr.44

jiO/6/1991

2153086

Restaurante "1
2240100

“FPS 4'0.000----------------
SIF 56922 
P.P.M. 3078 
Alții

89604 40.000 35842
FPS Hunedoara

Str. 1 Dec. nr.35,
Deva, cod 2700

4.TRANSLOC

Hunedoara
Deva

k Str. Depozitelor, nr.2

J20/178/1991

2112825

Transporturi rutiere 
de mărfuri

1866675 FPS 86.909 
SIF
PPM 13.058
Alții 0,033

74667 86.909 64892
FPS Hunedoara

Str. 1 Dec. nr.35.
Deva, cod 2700

♦
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Chiar intr-un an excepțional al 
sportului românesc gimnastica 

rămâne regină
La finalul festivității de 

premiere a lotului feminin de 
gimnastică desfășurată 
vineri în Sala Olimpică de la 
Deva a avut loc o conferință 
de presă la care au parti
cipat Crin Antonescu - mi
nistrul tineretului și sportului, 
prof. Octavian Belu - antre
norul coordonator al lotului, 
Nicolae Vieru - președintele 
Federației Române de Gim
nastică și Dorin Reclaru - 
directorul DJTS. Din multitu
dinea de întrebări la care au 
fost solicitați să răspundă 
participanții am reținut de
clarațiile ministrului Crin An
tonescu și ale antrenorului 
prof. Octavian Belu.

Astfel dl Crin Antonescu 
aprecia: "Oficiem astăzi un 
fel de ritual în cinstea unuia 
dintre acele puține lucruri pe 
care România le are de 

arătat fără ezitare întregii lumi. 
Nu-mi sunt de ajuns cuvintele 
pentru a exprima sentimentele 
față de magicienii care au 
făcut din acest lot de la Deva 
o cutie cu minuni și o salbă 
de stele, oferindu-ne de ani și 
ani superlativele victoriei în 
sport. Extraordinar, admirabil, 
nemaipomenit - e puțin pen
tru a aprecia aceste perfor
manțe, dar sper totuși că an
trenorii și sportivii simt super
lativele din sufletul nostru. 
Anul acesta deși nu s-a în
cheiat poate fi socotit deja ca 
unul dintre cei mai bogați din 
istoria sportului românesc. 
Dar dacă la gimnastică nu am 
fi fost din nou pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului s- 
ar fi rupt ceva în sufletul 
nostru. Mă bucur deci că, 
până și într-un an excepțional 
al sportului românesc, gim

nastica rămâne regina 
sportului românesc."

Octavian Belu a dorit 
încă o dată să prezinte re
țeta succesului, invitându- 
le totodată pe mai tinerele 
gimnaste să calce pe ur
mele campioanelor: "Per
formanțele nu înseamnă 
numai premieri, numai me
dalii, numai laude și lauri. 
Performanța înseamnă 
muncă dusă până la limi
tele omenescului, muncă 
pe care nu o poate face 
oricine. Sunt oameni de
dicați și destinați să o 
facă, există o mică familie 
a celor care își trăiesc 
viața cu ideea de a deveni 
cei mai buni din lume, fă
când pentru aceasta sa
crificii totale.”

Ciprian MARiNUȚ

fir DIVIZIA 82
Un nou succes în deplasare

POLITEHNICA TIMIȘOARA
Partida dintre cele două 

vechi combatante divizionare din 
țară, Poli Timișoara și Corvinul 
Hunedoara, se anunța și a fost 
viu disputată, cu două scopuri 
bine definite, dar diferite pentru 
cele două formații: timișorenii se 
luptă pentru ieșirea din zona 
periculoasă a retrogradării, iar 
hunedoreniii deciși să se men
țină în fruntea clasamentului. 
Lăudabil pentru gazde spiritul 
sportiv cu care s-au luptat să-și 
apropie victoria, în ciuda celor 3 
cartonașe galbene primite (faul
turi de joc). Meciul s-a desfă
șurat cursiv, fără întreruperi sau 
gesturi nesportive majore. Am
bele formații au început prudent, 
cu o ușoară dominare la mijlocul 
terenului a hunedorenilor, punc
tată în min. 4 de o bună ocazie 
a lui Crișanov, când a șutat sub 
bara transversală, însă Sile Ra- 
hoveanu salvează un gol ca și 
marcat. Treptat, hunedorenii 
etalează o bună organizare a 
jocului, cu marcaj ‘'agresiv”, în 
trepte și cu declanșarea unor 
acțiuni ofensive rapide, cu 
schimbări de direcție și uneori 
supranumeric, obligând apărarea 
adversă să trimită multe baloa
ne în corner sau în afara tere

CORVINUL 01
nului de joc. Așa s-a întâmplat și 
în minutul 12 când hunedorenii 
marchează golul ce avea să le 
aducă în final cele trei puncte: 
Mitrică, la o ‘‘șarjă’’ ofensivă a 
oaspeților, șutează la poartă, 
Frunză trimite balonul în corner, 
apărarea respinge în afara ca
reului, lateral, unde se comite 
fault, Mitrică execută lovitura 
liberă foarte bine la Marincău, 
care se înalță și înscrie din apro
piere 1-0 pentru oaspeți. După ce 
în min. 19 notăm o altă fază de 
atac bine lucrată de Pavel și 
Șandor, dar neconcretizată, în 
min. 19 Stoican de la gazde s-a 
aflat într-o bună poziție în careul 
hunedorenilor, pentru ca după alte 
trei minute, Crișanov (cel mai bun 
jucător al Politehnicii) să șuteze 
periculos de puțin pe lângă 
poartă. în min.30, hunedorenii au 
fost frustrați de o lovitură de la 11 
m. Atunci Bota comite henț în 
careu (la un metru de la linie se 
afla jucătorul timișorean), dar 
arbitrul Zotta se mulțumește să-i 
acorde cartonașul galben și să 
acorde lovitura liberă de pe linia 
de la 16 ml, ce a rămas fără 
rezultat. Repriza I se putea în

cheia cu un scor mai mare în 
favoarea hunedorenilor fiindcă, 
pe lângă lovitura de la 11 metri 
refuzată de arbitru, Șandor a 
ratat o mare ocazie singur cu 
Frunză.

Și în partea a doua a me
ciului cele două echipe au că
utat să înscrie, timișorenii aler
gând după egalare, hunedorenii 
după majorarea scorului, am
bele formații creându-și câteva 
ocazii bune de a înscrie, dar fie 
că apărările și-au făcut datoria, 
fie că s-au risipit de către cei 
aflați în fața golului. Să reamin
tim și o fază în care Rahoveanu 
s-a remarcat în mod deosebit: 
în min. 79 Bălăci scapă mingea 
în careu, doar cu portarul în față, 
dar Sile pasează balonul șutat 
spre spațiul porții și hunedorenii 
se îmbrățișează în final și salută 
pe cei 250 de vajnici susținători 
prezenți și la Timișoara!

CORVINUL: Rahoveanu, 
Rus, Marincău, Gheară, Hai- 
diner, Mocioi, Beloaia (57 Dincă), 
Stărc, Mitrică (86 Babarți), 
Șandor, Pavel (69 Ocnean).

Sabin CERBU

■

DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 13-a: FC Național - Rapid 

2-3; FC Onești - FC Brașov 3-2; Farul C-ța - Rocar 
Buc. 0-1; Univ. Craiova - Extensiv Craiova 3-0; CSM 
Reșița - Petrolul PI. 2-2; Steaua - Dinamo 1-1; 
Ceahlăul P.N. - FC Argeș 1-0; FCM Bacău - Oțelul 
Galați 1-0; Astra Ploiești - Gloria Bistrița 2-1.

Etapa viitoare: FC Național - Dinamo; Gl 
Bistrița - FCM Bacău; Petrolul - Univ. Craiova; 
Extensiv - Astra; Rocar - CSM Reșița; FC 
Brașov - Farul; Rapid - FC Onești; Oțelul - 
Ceahlăul; FC Argeș - Steaua.

CLASAMENT
1. Dlnamo 12 10 2 0 35-8 32
2. FC Argeș 13 8 2 3 17-8 26
3. Rapid 12 8 2 2 18-11 26
4. Ceahlăul 12 7 3 2 19-15 24
5. Steaua 13 7 1 5 26-20 22
6. Astra PI. 12 6 1 5 18-16 19
7. FCM Bacău 12 5 4 3 16-15 19
8. Gloria Bistrița 13 6 1 6 20-21 19
9. Oțelul Galați 13 5 2 6 21-21 17
10. FC Onești 13 5 2 6 18-23 17
11. Petrolul PI. 13 5 2 6 16-22 17
12. Farul C-ța 13 4 3 6 15-15 15
13. Rocar Buc. 13 5 0 8 16-22 15
14. FC Național 12 4 2 6 17-17 14
15. FC Brașov 13 4 1 8 19-19 13
16. Univ. Craiova 13 3 2 8 15-18 11
17. Extensiv Cr. 13 3 1 9 10-27 10
18. CSM Reșița 13 1 5 7 14-32 8

Victorie la limită /

DIÎVA - AURUL BRAD 2-1

Rezultatele etapei a 13-a: FC Drobeta Tr.
S - U.M. Timișoara 1-0; "U” Cluj - Gaz Metan 1- 
2; Electro Craiova - Chimica Târnăveni 1-0; ASA 
Tg. Mureș - Flacăra Vâlcea 1-1; Apulum A.l. - 
Minerul Motru 3-0; Jiul Petroșani - Olimpia S.M. 
1-0; ARO C-lung - Inter Sibiu 3-1; Poli. Timișoara 
-Corvinul Hd. 0-1; FC Bihor-UTA0-0.

CLASAMENT

Etapa viitoare: miercuri, 27 octombrie, ora.11: 
Corvinul - ARO C-lung; FC Drobeta - Olimpia SM; 
UTA- Poli. Timiș.; Min. Motru - “U” Cluj; Gaz M. - 
FC Bihor; FL Vâlcea - Apulum A.I.; Chimica - 
ASMg^M^UMTmiș-ElecțroCvJnterSibiu-Jiul.

1. ARO C-lung 13 8 2 3 22-7 26
2. Corvinul 13 8 2 3 21-9 26
3. Gaz Metan 13 7 4 2 20-10 25
4. U.T.Arad 13 7 3 3 23-10 24
5. Inter Sibiu 13' 7 2 4 19-15 23
6. ASA Tg. Mureș 13 6 4 3 22-9 22
7. FC Drobeta 13 6 3 4 18-13 21
8. Apulum A.l. 13 6 3 4 18-14 21
9. Electro Cv. 13 6 1 6 20-21 19
10. "U” Cluj 13 5 2 6 16-19 17
11. Jiul Petroșani 13 4 3 6 7-21 15
12. FC Bihor 13 3 5 5 10-19 14
13. Chimica Tr. 13 4 2 7 10-22 14
14. Poli. Timiș. 13 3 4 6 16-20 13
15. Olimpia S.M. 13 3 4 6 10-14 13
16. U.M. Timiș. 13 3 4 6 17-26 12
17. Flacăra Rm. V. 13 2 4 7 10-16 10
18. Univ. Motru 13 2 2 9 12-26 8

fir DIVIZIA CA

Pe întregul parcurs al primei reprize, jocul s-a 
desfășurat pe o ploaie rece, de adevărată toamnă, 
udând până la piele pe jucători, dar și pe spectatorii 
fără umbrele. E posibil ca și ploaia, timpul mohorât 
să-și fi pus amprenta pe evoluția celor două formații 
bine cotate în seria a IV-a din Divizia C. înaintea 
acestei partide, Cetate ocupa 
onorantul loc unu în clasament (și 
după victoria de duminică îl 
menține în continuare), iar ASA
Aurul Brad locul 8, ce nu exprimă în totalitate posi
bilitățile echipei de pe Crișul Alb, antrenorul 
principal Virgil Stoica reușind să formeze o echipă 
puternică, greu de trecut și în deplasare, să nu mai 
vorbim la Brad. în meciul de duminică, nici una 
dintre formații n-a reușit să convingă pe spectatori 
de puterea lor de luptă și forța de joc. Să nu mai 
vorbim de spectacolul fotbalistic la care se așteptau 
spectatorii ce au înfruntat ploaia și frigul. Brădenii 
n-au avut în formație câțiva titulari, iar Lazăr - vedeta 
echipei - s-a aflat pe banca de rezerve, la gazde a 
lipsit Bordean, dar și-a făcut reintrarea Elek 
Szemely. Ca să fim corecți, jocul a fost plăcut, 
mingea a curs destul de frumos între cele două 
careuri, dar au cam lipsit fazele fierbinți în fața 
porților, ceea ce ar fi cules aplauzele din tribună.

Devenii au dominat prima repriză când au și 
reușit să înscrie de două ori. Primul gol a “căzut’ 
destul de repede în minutul 9. Naniu execută o 
lovitură de colț de pe partea stângă a terenului, 
Tănasă sare la cap însă nu izbutește să atingă 
balonul și Szidorak, aflat pe traiectoria mingii,

plonjează și trimite de la numai 5 metri balonul în 
plasa porții lui Selymes, aducându-și echipa în 
avantaj. După acest gol, oaspeții trec mai des în 
jumătatea de teren a devenilor, fără să pună în mare 
pericol poarta lui Maria. Cei care marchează sunt 
tot gazdele, în min. 22: Eșanu este deschis pe 

centrul terenului, intră în viteză cu 
balonul la picior, șutează, 
Selymes respinge puțin lateral și 
același Szidorak șutează balonul

în colțul lung al porții 2-0. Până în finalul primei 
reprize am mai notat câteva atacuri mai închegate 
și mai bine concepute în minutele 24 și 42 de către 
brădeni când Văcaru a șutat peste bară de la 20 de 
metri și respectiv Goanță a întârziat la un balon într- 
o bună ocazie de atac, iar gazdele 37 și 43, când 
Naniu și Gigi Ștefan s-au aflat în situații bune de gol. 

în repriza a ll-a oaspeții s-au aflat o perioadă 
mai mare la cârma jocului, schimbările efectuate 
de V. Stoica au dat o prospețibne în special în 
declanșarea acțiunilor ofensive. Așa au și redus 
(pe merit) din handicap în min. 71 prin Frandeș (2- 
1) după o excelentă centrare a lui M. Lupea, care 
avea să fie și scorul partidei.

CETATE: Mana, Berindei (46 Stanciu), Tănasă, 
Răducănescu, Ardeleanu, Popa, Luca (46 Simion), 
Szidorak, Gigi Ștefan, Eșanu (75 E. Szemely), 
Naniu.

AURUL: Selymes, Obârșan (46 Neagu), Șimon, 
Stoica, Goanță, Văcaru (46 lanc), Tofănescu, 
Frandeș, Șerban, Vereș (63 Petrișor), M. Lupea.

Sabin CERBU

Scorul nu reflectă realitatea din teren

Minerul Certej - Inter Arad 4-2
Se știe că terenurile grele sunt aliate ale 

echipelor slabe care se apără aglomerat, 
încercând să limiteze proporțiile scorului. Ei 
bine, de un astfel de teren răvășit de o ploaie 
torențială a avut noroc lanterna roșie - Inter 
Arad - în partida de duminică de la Certej. 
Și... legenda s-a adeverit.

Minerii au controlat cu autoritate jocul, au 
avut o mulțime de cornere și șuturi la poartă, 
dar n-au reușit să fructifice'decât câteva. Astfel 
că la pauză tabela indica un neverosimil 1-1, 
iar în final doar un nedrept: 4-2. Aceste 
rezultate nu reflectă nici pe departe realitatea 
din teren, în ambele reprize elevii antrenorilor 
loan Petcu și Dumitru Gălan fiind absolut 
superiori adversarilor.

în repriza întâi a fost nevoie de cinci ratări 
din poziții clare semnate Rădos (min. 3 și 13) 
Ocolișan (min. 9), Tăgârță (min. 11), Fartușnic 
(min. 17), pentru ca abia la a șasea ocazie 
minerii să deschidă scorul. în minutul 21 
Fartușnic a centrat de pe banda dreaptă, iar 
Banc a reluat din voie la colțul scurt: 1-0. în 
schimb, în min. 35 Alb a executat puternic o 
lovitură liberă de la 35 de metri, Dobre n-a 

\_________________ _____________________

....................
Rezultatele etapei a 13-a: Cuprirom Abrud - 

Min. Lupeni 4-2; Telecom Arad - Caromet 
Caransebeș 2-0; Min. Uricani - Minaur Zlatna 1-1; 
West Petr. Arad - Univ. Arad 0-0; CFR Timișoara - 
Telecom Timiș. 0-0; Gloria Reșița - Metalurg. Cugir 
3-1; Min. Certej - Inter Arad 4-2; Cetate Deva - Aurul 
Brad 2-1; Electrica Timiș. - Inter Petrila 2-1.

CLASAMENTUL
1. Cetate Deva 13 10 1 2 31-11 31
2. Telecom Timiș. 13 9 2 2 17-8 29
3. Electrica Timiș. 13 8 2 3 26-15 26
4. Glor. Reșița 13 7 2 4 18-6 23
5. Min. Certej 13 7 2 4 27-21 23
6. Minaur ZI. 13 7 1 5 23-14 22
7. Telecom Ar. 13 6 2 5 18-16 20
8. Univ. Arad 13 6 2 5 17-22 20
9. Aurul Brad 13 5 3 5 16-13 18
10. Caromet C. 13 6 0 7 14-19 18
11. Min. Uricani 13 5 2 6 21-24 17
12. W.P.Arad 13 5 2 6 13-18 17
13. Cuprirom Ab. 13 5 1 7 19-26 16
14. CFR Timișoara 13 4 2 7 11-27 14
15. Inter Petrila 13 3 3 7 11-16 12
16. Min. Lupeni 13 3 3 7 12-20 12
17. Metal. Cugir 13 3 1 9 15-21 10
18. Inter Arad 13 2 1 10 21-32 7

Etapa de miercuri, 27 octombrie, ora 11 
Cuprirom - Metalurgistul; Inter Petrila - Cetate 
Deva; Telecom Timiș. - W. P. Arad; Univ. Arad - 
Electrica Timiș; Minaur - CFR Timiș.; Caromet - 
Min. Uricani; Min. Lupeni - Telecom Arad; Aurul 

k Brad - Min Certej; Inter Arad - Gl Reșița

putut reține și din duelul său cu Molnar s-a 
iscat un penalty pe care l-a transformat celălalt 
portar - Grozav și: 1 -1.

După pauză însă minerii au reușit să fie 
ceva mai eficienți. în min. 54 - la un corner 
executat de Fartușnic, Polvrea a profitat de 
învălmășeala din careu și a înscris din careul 
mic: 2-1. Apoi, în min. 75 la un clinei în careu 
între Tăgârță și Grozav, arbitrul Dorin Coca 
(Rm. Vâlcea) a acordat penalty, iar Fartușnic 
a semnat desprinderea la; 3-1. în fine, în 
minutul 89 la o bâlbâială a apărării arădene, 
Rădos profită și înscrie cu un șut plasat de la 
marginea careului mare și: 4-1. N-a fost să fie 
acesta scorul final, întrucât în ultimul minut 
Biro l-a surprins pe Dobre cu un voie din 
careu și: 4-2.

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Drăgoi, 
Chezan (cpt.), Bozga - Banc (80 Filip), 
Polvrea, Scurtul (83 Bolfoși) - Tăgârță, 
Rădos, Ocolișan.

INTER: Grozav - Bîlcea (72 Ghenkie), 
Butunoi (76 Lăzău), Moț, Porumboiu, Alb, 
Biro, Harși, Sulincean, Molnar, Muj.

Ciprian MARiNUT 
______________________ ______________ '—J

DIVIZIA
Rezultatele etapei a 12-a din 24 octom

brie: Metalul Crlșcior - Victoria Călan 1-1; FC 
Paroșeni Vulcan - Casino Ilia 0-1; CIF Aliman 
Brad - Min. Aninoasa 1-2; UNIV. Petroșani - 
Dacia Orăștle 4-1; Victoria Dobra - Constructorul 
Hd. 4-0; Retezatul Hațeg - Min. Bărbăteni 1-2; 
Min. Poiana Ruscă - CFR Marmosim 1-6.

CLASAMENTUL ETAPEI NU 12 
DIN 24, X.1999

1. CFR Marmosim 12 10 0 2 46-9 30
2. FC Paroșeni 12 9 0 3 24-12 27
3. Victoria Dobra 11 7 4 0 26-4 25
4. Casino Ilia 12 7 3 2 32-13 24
5. Min. Bărbăteni 12 5 3 4 20-15 18
6. Retezatul Hațeg 12 5 3 4 17-15 18
7. Min. Aninoasa 12 6 0 6 15-21 18
8. Victoria Călan 12 4 5 3 26-18 17
9. UNIV. Petroșani 12 4 3 5 21-28 15
10. Metalul Crișcior 12 3 3 6 20-21 12
11. Dacia Orăștie 12 4 0 8 22-33 12
12. Min. Poiana Ruscă 11 3 0 8 9-31 9
13. Constructorul Hd. 12 1 2 9 19-47 5
14. CIF Aliman Brad 12 1 2 9 9-40 5

Etapa viitoare nr. 13 din 31 octombrie:
CFR Marmosim - Metalul Crișcior; Victoria 
Călan - FC Paroșeni Vulcan; Casino Ilia - CIF 
Aliman Brad; Min. Aninoasa - Universitatea 
Petroșani; Dacia Orăștle - Victoria Dobra; 
Constructorul Hd. - Retezatul Hațeg; Min. 
Bărbăteni - Min. Poiana Ruscă
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La noi este liniște
s r

Salarii mai

și pace
Dl losif Pogan, primarul 

comunei Lăpugiu de Jos, 
este un om deschis oricând 
discuțiilor sincere, fiind 
adeptul adevărului și 
dreptății. L-am întrebat în 
convorbirea ce am avut-o 
recent:

' X
Discuție cu dl losif

Pogan, primarul 
comunei

ț,

j

- Ce mai este nou la 
Lăpugiu de Jos, die primar?

- E liniște și pace. 
Oamenii își văd de treburile 
foarte multe ce le au de făcut 
în aceste zile.

- Ce treburi adică?
- Să adune de pe câmp 

ce mai este de adunat.
- Au ce aduna?
- Recolta de cartofi a fost 

cam slabă, dar porumbul s- 
a făcut destul de bun. Se ară 
și se seamănă, tot în aceste 
zile, orzul și grâul. Este o 
perioadă încărcată de 
treabă și oamenii sunt foarte 
ocupați în vremea aceasta.

- Au cu ce lucra 
pământul?

- Au. în comună sunt 
circa 80 de tractoare.

- Este pământ nelucrat?
- Este. Oamenii n-au 

bani cu ce să-și procure 
sămânță, să plătească 
lucrările de începere și 
întreținere a culturilor.

- Apropo de pământ, în 
ce stadiu se află aplicarea 
Legii fondului funciar?

- Se lucrează la

măsurarea pământului în 
satele Fintoag și Lăsău, în 
celelalte localități s-a 
terminat această operație, 
în orice caz în actuala 
legislatură vrem să înche
iem această activitate. 
Folosesc acest prilej pentru 
a exprima mulțumiri 
OCAOTA, dlui director 
Popescu, pentru sprijinul 
acordat comunei noastre în 
aplicarea Legii 18/1991.

- Vreți să terminați cu 
Legea fondului funciar, 
înseamnă asta că vreți să 
nu mai fiți primar în 
legislatura următoare?

- Ba nu. îmi voi depune 
candidatura și în alegerile 
de anul viitor. Și cred că voi 
avea succes, întrucât 
oamenii mă cunosc foarte 
bine și mă apreciază.

- De unde știți treaba 
asta?

- O simt. Oamenii mă 
caută și la primărie și acasă, 
în Lăpugiu de Sus, cu tot 
felul de probleme și încerc 
să-i ajut în toate privințele, 
în bună măsură reușesc. Eu 
mă consider primar pe viață 
în Lăpugiu de Jos.

- Chiar așa?
- Da, fiindcă am făcut 

treburi bune în comună, 
deși bugetul este, până 
acum, subțire. Sper că vor 
veni și vremuri mai 
luminoase pentru țară și 
pentru oamenii ei.

- Putem spera?
- Sigur. La anul vom 

avea alegeri și cred că 
lucrurile se vor schimba.

Un sat părăsit
Unul din satele comunei, Baștea, a rămas 

fără nici un locuitor. Patru gospodării au 
supraviețuit aici până anul trecut. Oamenii au 
plecat care la Dobra, care pe lumea cealaltă. 
Fără curent electric, cu un drum de acces greoi, 
viața localnicilor nu a fost aici niciodată ușoară.

Restante la> 
consilierii locali

Consilierii locali, în număr de 11 în 
comuna Lăpugiu de Jos, nu și-au primit 
indemnizațiile pentru participarea la ședințele 
de consiliu local de două luni. Aleșii locali au 
înțeles însă că primăria nu are bani așa cum 
s-ar vrea și ca urmare așteaptă banii care li 
se cuvin.

A plecat directorul
în nouă din cele 10 sate care formează 

comuna se găsește câte un cămin cultural. 
La Ohaba, pentru reparația căminului, 
primăria a trebuit să achite aproape 50 
milioane de lei, dar se pare că efortul a 
meritat, clădirea fiind una deosebită. Necazul 
însă este altul. De curând, directorul care se 
ocupa de aceste cămine culturale și-a dat 
demisia. Dacă ne gândim că salariul era de 
800.000 de lei, îi dăm dreptate pentru decizia 
pe care a luat-o.

La Lăpugiu de Jos, 
ajutoarele sociale nu se 
mai achită de luni de zile

în acest an, primăria a reușit să achite 
ajutoarele sociale doar până în luna martie. 
Motivul? Ca întotdeauna banii sunt de vină. 
21 de asistați sociali își așteaptă, așadar, în 
zadar drepturile bănești, pentru că aici abia 
se plătesc salariile funcționarilor publici. Totuși, 
problema nu e de neglijat având în vedere că 
majoritatea beneficiarilor de ajutoare sociale 
au vârste înaintate și nu au alte venituri.’

y

mici
De situația pe care o 

relatăm în cele ce urmează se 
plâng mai mulți funcționari din 
administrația publică locală de 
pe raza comunelor. Așa s-a 
întâmplat și la Lăpugiu de Jos. 
Despre ce este vorba? Ei bine, 
salariile acestor angajați au 
scăzut. Conform modificărilor 
apărute la Legea privind 
sistemul de stabilire a salariilor 
de bază în sectorul bugetar, 
coeficientul de multiplicare 
pentru funcțiile din aparatul 

propriu al primăriilor cu sub

3500 de locuitori a fost 
micșorat. Aceasta a dus și la 
scăderea lefurilor secretarilor 
din primăriile respective.

Cu pământul 
stăm bine
Cu împărțitul pământului 

se stă bine în comuna 
Lăpugiu de Jos. în satul Lăsău 
terenul a fost măsurat, la Teiu 
s-au eliberat 325 dintr-un to
tal de 696 de titluri de 
proprietate. La Holdea în 
curând sătenii vor intra în 
posesie. Numai la Lăpugiu de 
Jos mai sunt certuri ușoare pe 
seama împărțirii pământului.

y
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Gura satului
Un fiu al satului ne spunea, cu ani în 

urmă, că oamenii din Lăpugiu de Sus 
aveau un obicei cel puțin ciudat. Anume 
acela că, dacă îl întrebai pe unul unde 
locuiește cutare, se uitau la tine cu ură 
și răspundeau “nu știu”. De unde 
această comportare?

De menționat că asta se întâmpla în 
anii socialismului și că satul n-a fost 
cooperativizat. De aici rezultă și 
explicația întrebării de mai sus. 
Oamenilor ie era frică de orice străin 
bănuind că vizitatorul era ori de la 
partidul unic, ori de la poliție, ori de la 
securitate ș.a. Și nu voiau să-i facă rău 
celui de care erau întrebați. De altfel, în 
toți anii socialismului, sătenii din 
Lăpugiu de Sus trăiau, parcă, izolați de 
restul țării, închistați oarecum în 
preocupările lor • creșterea animalelor, 
lucrul pământului și făcutul țuicii de 
mere, prune etc. - în gândirea pe care nu 
și-o exprimau deschis decât foarte rar și 
în locuri fără pericol, adică acolo unde 
erau siguri că nu se află urechi străine.

Din 1989 însă, lucrurile s-au întors pe 
dos, în sensul că oamenii din Lăpugiu 
de Sus și-au dat drumul la gură și acum 
nu le mai este teamă să vorbească de 
tot și de toate. Ba din contră, vorbesc 
prea mult. îmi zicea același fiu al satului, 
recent:

- Toată lumea vorbește acum în gura 
mare, fără nici o teamă.

- Despre ce anume?
- Fac politică. Ba că guvernul face o 

treabă bună, ba că nu face nimic, ba că 
parlamentul este foarte activ, ba că 
doarme, ba că președintele se ocupă de 
soarta țării, ba că nu face nimic și așa 
mai departe.

Pagină realizată de |
Sorina POPA, Traian BONDOR I
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Biserica ortodoxă din
Teiu este construită în 

1788, în 1897 s-a 
prăbușit turnul care s-a 

reconstruit între anii 
1924-1925 de către 

preotul loan Șuiaga cu 
sprijinul sătenilor.

Familiile cu IO 
copii - frecvente la 

Lăpugiu de Sus
La Lăpugiu de Sus foarte mulți oameni sunt bătrâni. 

Tinerii au mai plecat din comună, iar cei care au mai avut 
curajul să-și ducă traiul la țară sunt șomeri. Ce e mai rău că 
bătrânii au pensii extrem de mici. Vă închipuiți cum se poate 
trăi dintr-o pensie de 100.000 lei? După zeci de ani lucrați 
în cadrul CAP, oamenii s-au trezit acum că beneficiază de 
o pensie de 99.000 de lei. Dacă se mai întâmplă să se și 
îmbolnăvească, bătrânii trebuie să ceară ajutor în stânga 
și-n dreapta. S.C. are și ea o pensie de 99.000 de lei. A 
lucrat 30 de ani la CAP. Pentru că suferă de mai multe boli, 
firesc, are nevoie și de medicamente. Nu își poate însă lua 
rețetele necesare din comună pentru că aici nu funcționează 
o farmacie. Ca să-și procure doctoriile trebuie să meargă la 
Dobra sau la Deva. Și aici când ajunge i se spune de la 
farmacii că nu se eliberează rețete gratuite. Ce să facă biata 
femeie? Cum să-și mai împartă sărăcia? Ca ea sunt, cum 
am mai amintit, mulți localnici ai comunei.

La Lăpugiu de Sus trăiesc, conform celor declarate de 
autoritățile locale, foarte multe familii de penticostali. Din 
cauza aceasta, în Lăpugiu de Sus funcționează chiar și o 
grădiniță, copiii fiind în număr foarte mare. Aici pare un lucru 
normal ca o familie să aibă peste 10 copii. De exemplu, T. 
Minerva, la numai 36 de ani, are deja 13 odrasle. Ca urmare, 
comuna are încă de pe acum urmași de nădejde.

' Țuica de w 
Fintoag

Satul Fintoag este al 
doilea ca mărime din 
comuna Lăpugiu de Jos. 
Este o localitate așezată pe 
o vale ce urcă în munte, cu 
case frumoase și gospodării 
temeinice. Mulți oameni din 
acea parte a județului 
cunoșteau un adevăr despre 
care în anii totalitarismului 
era interzis să se scrie.

înainte, satul avea 
foarte mulți pomi fructiferi și 
în special pruni, care 
produceau bogat, mult mai 
mult decât consuma satul. 
Drept urmare, oamenii și-au 
procurat cazane de produs 
țuică. Așa se face că țuica 
de Fintoag a ajuns și la 
București. Un patron de 
cârciumă din Capitală venea 
periodic în sat și cumpăra de 
la oameni la un preț bun. 
Acum sătenii se întorc la 
tradiția producerii de țuică 

Fintoag

Autoritățile locale
9

se descurcă
cum pot

Bugetul local al comunei 
este anul acesta de aproape 900 
milioane de lei. în urma 
rectificării autoritățile locale au 
mai primit 260 milioane de lei. 
Cu banii aceștia trebuie să se 
descurce cum pot. Iluminatul 
public, care costă lunar mai 
mult de șase milioane de lei, a 
fost întrerupt pe perioada verii 
tocmai pentru a se face 
economie. De la 1 octombrie a.c. 
în Lăpugiu de Jos arde din nou 
lampa, deși prețurile au crescut. 
Școlile au fost de asemenea 
supuse unor reparații șl s-a 
făcut aprovizionarea cu lemne. 
Indemnizațiile de naștere se 
plătesc și ele la timp, ultima 
recompensă de acest gen fiind 
acordată în luna august a.c. 
Medicul veterinar și-a primit 
salariul de la primărie până la 1 
octombrie, când acesta a trecut 
în regim privat.( COMPRIMATE)

Credință*

Trei decenii a muncit în 
funcția de secretar al Primăriei 
dl losif Crișan, actualul 
viceprimar al comunei. Tocmai 
de aceea cunoaște foarte bine 
problemele localității și ale 
oamenilor și se străduiește să 
le rezolve. Domnia sa este total 
nemulțumit de modul cum merg 
treburile în țară și crede că la 
cârma României trebuie să 
ajungă oameni cu dragoste de 
oameni și care să se pună - nu 
în vorbe, ci în fapte - în slujba 
viitorului țării. îl aprobăm în 
totalitate.

achitarea ajutoarelor sociale.
- Bugetul țării a fost rectificat 

recent. Cât vi s-a promis?
- 260 de milioane.
- Vă ajung?
- Considerăm că da. Vom 

achita restanțele, avem bani 
pentru salariile bugetarilor, 
iluminatul public și celelalte 
cheltuieli ale comunei.

Fier vechi Ia export

Mu sunt bani, dar 
ne descurcăm

Un cetățean român de 
naționalitate maghiară a 
cumpărat tot ce se afla în incinta 
fostei secții de mecanizarea 
agriculturii. Toate utilajele 
agricole ce se aflau acolo - deși 
unele puteau fi încă folosite - le- 
a tăiat și le-a făcut fier vechi pe 
care le-a vândut în străinătate. 
Nu departe, ci în Ungaria.

deci, cetățenii din comuna 
Lăpugiu de Jos pot vorbi cu 
oricine din țară și chiar din 
străinătate.

Activitate 
foarte bună

Dna Valentina Popescu, 
dnii Gheorghe Sabău și 
Romeo Lucan de la OCAOTA 
Deva lucrează la măsurarea 
pământului în vederea 
finalizării aplicării Legii 
fondului funciar. Activitatea 
celor trei topometriști a fost și 
este foarte bună, iar acest 
fapt este atestat de realitate. 
Din Lăpugiu de Jos s-a iscat 
numai un caz care a ajuns în 
fața instanței de judecată. Și 
acela a avut ca protagoniști o 
mamă și fiica dumneaei.

Datare

Și Lăpugiu de Jos are bani 
puțini. Dna Dorina Sălășan, 
contabila primăriei, ne spunea:

- Bugetul comunei este 
sărac, dar până acum ne-am 
descurcat.

- Cum?
- Greu. Am achitat salariile 

bugetarilor. Am rămas în urmă 
cu achitarea salariilor la 
veterinari cu o lună, cu plata - 
cu trei luni - a consilierilor și cu

Telefonie 
automată

La 1 septembrie a.c., a fost 
pusă în funcțiune o centrală 
telefonică automată. Până in 
prezent, un număr de circa 75 
de familii s-au conectat la 
circuitele ei și s-au mai depus 
încă 120 de cereri. In prezent

Jn localitate există, în 
prezent, 80 de tractoare. Cele 
mai multe se află în Lăpugiu 
de Sus unde există o 
competiție între cetățeni în ce 
privește dotarea cu mașini și 
utilaje agricole. în satul 
respectiv oamenii țin și boi - 
sunt vreo 35 de perechi, ce 
sunt folosiți la muncă atunci 
când vremea este ploioasă și 
tractoarele patinează în câmp.

... .... - -A



UN BUN NECESAR

Știm câ ești în căutarea unui TELEVIZOR.
Știm că ai fost în diverse locuri și că îți este greu să iei o 
hotărâre.
De unde știm 7 Din faptul că te interesează anunțul nostru. 
Și, pentru interesul arătat, noi te răsplătim cu un sfat 
îndreaptă-ți atenția către oferta ORION.
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internaționale.

Și, nu tn ultimul rând, îți mai rămân bani și pentru a 
sărbători cu cei dragi.

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

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 P

ORION
ORICUM în avantajul tău

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, Orăștie, 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.
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FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Ofertă de vânzare acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, In conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr.99/1999 și 
Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 85.476 acțiuni reprezentând 96,8303% din 
capitalul social al Societății Comerciale “COMPPIL HUNEDOARA-DEVA SA”, cu sediul în DEVA str. 
Grivița, nr. 37, județul Hunedoara, cod fiscal R 11581421, număr de înnnatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/211/1999, având:

Obiectul principal de activitate: intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii 
prime textile și cu semiproduse, achiziționarea, depozitarea, preindustrializarea lânii, pieilor brute de animale, 
blănurilor și părului de animale.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 
2.206.850 mii lei.

Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 17.06.1999, este:
Acționar Nr. acțiuni %
FPS. 85.476 96,8303
P.P.M. 2.798 3,1697
Total 88.274 100

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 22.832 lei/actiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 1.951.588.032 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic 

de la Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC COMPPIL HUNEDOARA-DEVA SA, în scopul 

întocmirii unui raport de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după 
semnarea ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru persoanele fizice/juridice române’plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.250.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 213.690.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR 
Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între orele 8-10,30. 
(pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) sau de 

o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) (EXIMBANK);
• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.121 710.001 de devize convertibile în USD, deschis la 
EXIMBANK București, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele de 

participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 450/1999 și prevăzute în 
Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data 
fixată pentru începerea licitației cu strigare, acest termen fiind termen de decădere (29.11.1999, ora 13).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data de 
29.11.1999, ora 14.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 29.11.1999, 
ora 16, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 30.11.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

in caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se va 
anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit b) din Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999.

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

Alte relații privind societatea comercială COMPPIL HUNEDOARA-DEVA SA se pot obține de la sediul 
Direcției Teritoriale Județene Hunedoara - d-na Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între 
orele 10-13.

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

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Anunț publicitar pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE 

CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara - Deva, cu sediul în 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și 
completată prin Legea nr. 99/ 1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 1999, un număr 
de 44.795 acțiuni, reprezentând 99,998% din capitalul social al Societății Comerciale "CENTRUL 
DE CALCUL INFO 98 - SA", cu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr.2, județ Hunedoara, cod fiscal 
R 11751623, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/408/ 1999, având:

Obiectul principal de activitate: proiectarea, realizarea, comercializarea și implementarea 
produselor informatice.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.119.900 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 12.05.1999 este: 

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 44.796 100
TOTAL 44796 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 25.000 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 

vânzare este de 1.119.875.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/ FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat 

zilnic de la Direcția Teritorială Județeană a Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC CENTRUL DE CALCUL INFO 98 - SA, 

în scopul întocmirii unui raport de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul 
societății, după semnarea ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.250.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 111.987.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face 
cu ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169 deschis de FPS la Trezoreria Statului 
- BNR Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic între 
orele 8-10,30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

GARANȚIA DE PARTICIPARE se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/ juridice române) 

sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice 
străine) (EXIMBANK);

• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a GARANȚIEI DE 

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

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Penlru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene DOCUMENTELE 

DE PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 450/1999 și prevăzute 
în Secțiunea C a Dosarului de prezentare, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată 
pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, acest termen fiind termen de decădere (29.11.1999, ora 10).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în 
data de 29.11.1999, ora 11.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 
29.11.1999, ora 13, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 30.11.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație, se va organiza o altă ședință de LICITAȚIE 
CU STRIGARE, care se va anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit. b) din Normele 
Metodologice aprobate cu HG 450/1999.

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

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

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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C__ BRĂNIȘCA___
Prieten fidel

Ajungerea ziarului nostru de 
la noi, cel care îl scriem și-l 
tipărim, la dumneavoastră - citi
torii, se bazează pe un sistem 
de distribuție al cărui principal 
pilon este Poșta Română. Unul 
dintre cei mai fideli prieteni ai 
noștri din cadrul acestei instituții 
este dl Remus Țic, factor poștal 
în comuna Brănișca. Zilnic, de 
30 de ani încoace, dl Țic distri
buie abonamentele la "Cuvântul 
liber" locuitorilor din satele 
Brănișca, Boz și Rovina, fapt 
pentru care îi mulțumim.

Șase infracțiuni
într-o discuție recentă pit. 

Emil Bogdan, șeful Postului de 

Poliție Brănișca, aprecia că 
față de anii trecuți starea in
fracțională la nivelul comunei 
s-a redus semnificativ. "Nu 
sunt obiective economice de 
unde să se fure, oamenii sunt 
liniștiți și nu creează scan
daluri ori alte probleme, astfel 
că de la începutul acestui an 
până în prezent Poliția Bră
nișca a constatat doar șase 
infracțiuni: trei furturi, două 
abandonuri de familie și o in
fracțiune la regimul circulației." 
Sperăm ca această stare paș
nică și civilizată să dăinuie cât 
mai mult, iar lucrătorii poliției 
să fie cât mai puțin solicitați.

Ciprian MARINUȚ

Calendarul competițiilor 
de atletism din anul 2000

Federația Internațională 
de Atletism (IAAF) a dat 
publicității la Funchal, 
calendarul competițional 
pentru anul 2000, 
informează AFP.

Principalele competiții de 
atletism ale anului 2000 sunt 
următoarele:

E> 25 sau 27 februarie:
Campionatele Europene 
în sală, Gent (Belgia)

E> 3 sau 4 martie: 
Campionatele Statelor 
Unite în sală, Atlanta

E> 18 sau 19 martie: 
Campionatul Mondial de 

cross-country, Vilamoura 
(Portugalia)

E> 1 aprilie: Challenge 
IAAF în proba de 10.000 m, 
Lisabona (Portugalia)

E> 16-22 octombrie: 
Campionatele Mondiale 
rezervate juniorilor, 
Santiago de Chile.

E> 12 noiembrie: 
Campionatele Mondiale 
de semi-maraton, Cancun 
(Mexic)

E> 9 sau 10 decembre: 
Campionatele Europene 
de cross-country, Malmo 
(Suedia)

TRAGEREA 

LOTO SPECIAL 

“6/49” 

din 24.10.1999 
35-47-6-20-5-45

\____________________________

Direcția Silvică Deva r
cu sediul în Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 10
anunță LICITAȚIE PUBLICĂ pentru 

mijloacele fixe aprobate la scoatere din 
funcțiune în anul 1999, în datele de 12 și 19
noiembrie 1999
1. Buldozer S1801 buc. 1
2. Motocompresor MC 10 buc. 1
3. Tractor încărcător hidraulic TIH 445 buc. 1
4. Autocamion SR13214 buc. 3

Taxa de participare este de 100.000 lei. 
Relații la telefon 218218.

TRAGEREA 

NOROC 

din 24.10.1999 

2-6-6-0-6-8-2
___________________/

Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara, 
înregistrată la ORC sub nr. J 20/100/1991, cod fiscal R 2114567,

Organizează conform prevederilor OUG 88/1997, aprobată 
prin I.egea 44/1998, modificată și completată prin L 99/1999 și 
Normelor Metodologice aprobate prin HG 450/1999

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru 
vânzarea următorului activ:

1. “Teren și construcții speciale", situate în Deva.str. Zambilei, 
f.n., județul Hunedoara, în suprafață de 16.454 mp. Prețul de pornire 
a licitației este de 2.414.787 mii lei (la adjudecare se adaugă TVA-ul 
suportat de cumpărător).

Licitația va avea loc în data de 8 noiembrie 1999, ora 10, la 
sediul societății din Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza o nouă 
licitație pe data de 15 noiembrie 1999, ora 10, în același loc.

Dosarul de prezentare a activului scos la licitație se poate 
procura contra cost, zilnic, de la sediul societății comerciale, între 
orele 8-14.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul 
societății, până cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru 
începerea licitației, documentele prevăzute de legislația în vigoare, 
precum și dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria unității sau în 
contul 42.1/ROL, deschis la BCR Deva, taxa de participare de 
3.000.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția SC 
“Decebal” SA Deva a garanției de participare la licitație care este în 
cuantum de 20.000.000 lei pentru activul “Teren și construcții 
speciale".

Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține 
zilnic, de la sediul societății (director tehnic), precum și la tel 054- 
211760, interior 31 sau fax 054-212623.

< ■

Direcția de Sănătate Publică a 
județului Hunedoara•

Organizează CONCURS pentru ocuparea 1 POST 
ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE la Serviciul administrativ, 
aprovizionare și întreținere al Direcției de Sănătate 
Publică a județului Hunedoara - Deva.

Dosarele de participare la concurs se depun la 
Serviciul RUNOS până la data de 8 noiembrie 1999.

Concursul va avea loc la sediul Direcției de 
Sănătate Publică a județului Hunedoara, în data de 
11 noiembrie 1999.

Informații suplimentare la telefon 231255, între 
orele 8-10.Zilnic citiți “Cuvântulliber”

NOU LA

S.C. CLASS PROIECT SRL DEVA

De astăzi și de la noi vă puteți aproviziona cu: gips 
carton, vată minerală, bitubit (materiale hidroizolații), 
tablă zincată, ciment, var, ipsos, faianță, cărămidă de 
sticlă, materiale tencuieli și multe alte materiale de 
construcții,

DAR LA UN PREȚ MAI BUN !
DEPOZIT: Deva, str. M. Eminescu, nr. 48, tel: 

054/232715.

SC TCHNOTON SCAVICC SA
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE în data de 

29.10.1999, ora 12, la sediul societății, pentru
VÂNZARE SPAȚIU COMERCIAL

situat în localitatea Deva, b-dui Decebal, bl. I. Preț de pornire a licitației: 
639.312.000 lei. în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de
ci doua licitație la data de 04.11.1999, ora 12.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, de la sediul societății. 
Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății, până 
la data ținerii licitației, documentele prevăzute în caietul de sarcini.

Relații suplimentare la telefoanele: 032-143390; 032-145864 sau 092- 
613397.

Universitatea de Vest “Vasile 
Goldiș” Arad

Anunță organizarea unui CONCURS DE ADMITERE în data 
de 30 octombrie 1999, la forma de învățământ IDD + 
ÎNVĂȚĂMÂNT DESCHIS LA DISTANȚĂ, pentru care 

Universitatea noastră a primit aprobarea Ministerului 
Educației Naționale, la facultățile:
Facultatea de Drept telefon: 057-280411
Facultatea de Marketing telefon: 057-230416
Facultatea de Științe Umanist Creștine telefon: 057-282324
Colegiul Universitar Pedagogic telefon: 057-243777

La Colegiul Universitar Pedagogic se primesc absolvenți de licee 
pedagogice și postliceale cu profil pedagogic (durata IDD - 2 ani) 
și absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (durata IDD - 3 
ani).

înscrieri și informații suplimentare la secretariatele facultăților.

COLEGIUL JUDEȚEAN 
___ AL MEDICILOR___
Comisia Electorală Județeană 

Hunedoara - Deva
Aducem la cunoștința întregului personal medical din 

județul Hunedoara că în zilele de 29 și 30 octombrie, orele 
8-20, in sala de ședințe a Spitalului Județean Deva va avea 
loc al II-lea tur de alegeri pentru Consiliul Județean al 
Colegiului și a reprezentanților la Adunarea Generală 
Națională a Colegiului Medicilor din România. 
Președinte comisie electorală județeană Secretar
Dr. Rad Liviu Dr. Hrecinic Virginia

CONSUMCOOP ILIA

Licitația va avea loc în data de 12 noiembrie 1999, la sediul 
Consumcoop Ilia, str. Ștefan cel Mare, nr. 7.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de 
vineri.

Informații la sediul Cooperativei Ilia sau telefon 234323.

E>
VINDE LA LICITAȚIE

Autoizotermă de 1,2 t - 2 buc.
E> Autocamion SR 113
E> Remorcă 51 - 2 buc.
E> Mobilier comercial
E> Bazin petrol
E> Baracă metalică
E> Căruță
E> Clădire centrală termică Ilia

Expert Center.
Experții recomanda 

această ofertă

Conectează-te la Connex prin Expert Center Quasar ! 
Experții noștri îți vor prescrie conectare gratuită și două 
luni de abonament gratuit* și în tot această perioadă, poți 
cumpăra telefonul Ericsson A1018s cu 59$**.Nu e nevoie 
să te programezi! Vino direct la Expert Center Quasar, 
conectează-te și vei primi pe loc un tricou MYX***!

* Prima și a doua lună și numai pentru serviciile vocale. “ Fără TVA. în limita stocului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX. *“ Exceptând telefanulEHcsson A101Ss

DEVA Bd. DecebaJ, Bl. R, Partar 
Tel. 054-222.995

EXPERT
Zona conectorii la viitor
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând șură, curte, în 
Boiu, pământ cărămidă în 
Turdaș, tel. 247140 (7705)

• Vând casă, anexe gos
podărești în sat Coșova, 
jud. Timiș, teren agricol (+2 
grădini intravilan), livadă 
pomi, preț 25.000.000. Tel. 
Ilia 257. (6116).

• Vând foarte convenabil 
casă și grădină, 0,40 
ha,apă, gaz, în Șoimuș, nr. 
86. Tel. 058/871729 (6097)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, Orăștie, 
preț convenabil, tel. 
242119.(7704)

• Vând apartament 2 ca
mere, hol central, et.1, 
balcon închis, tel. 622476 
(8121)

• Vând casă și grădină 
mare, 1600 mp, Deva, str. 
Grigorescu, 33, tel. 216241, 
adecvat privatizării, pentru 
garaje, ateliere, depozite. 
(6126)

TRANSPORT 
INllllNAlTONAL 
DE PERSOANE

curse regulate cu 
autocare moderne, la 
cele mai mici prețuri, prin 
“DOUBLET” București, 
pentru principalele 
localități din:

Germania
-> Austria
-> Elveția - direct 

Italia - direct
Relații și rezervări:
Deva, Piața Gării, 

nr.2 (în incinta stației de 
autocare), telefon/fax 
211411.

Hunedoara, str. G. 
Enescu, nr.20/4 (lângă 
BCR), tel./fax 712870.

octombrie

TVR 1
9.00 TVR lași 10.00 Recurs 

la morală (r) 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.00 Marele Jazz (r) 
13.00 TVR Timișoara 14.00 Jur
nal 14.15 CiberFan 14.30 Re
pere sacre 15.00 Emisiune pen
tru persoane cu handicap 15.30 
Conviețuiri... 16.00 Em. în limba 
maghiară 18.05 Jumătatea ta 
(cs) 19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20 
19.10 Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal: Știrea zilei; Sport; Meteo 
20.55 Telecinemateca: Automo
bilul (horror SUA 1977) 22.50 
Jurnalul de noapte

<| TVR 2
8.50 Bzzz! Un super-maga- 

zin pentru copii... mai mari! 
10.15 Limbi străine. Engleză 
10.40 O familie ciudată (s) 11.10 
Familia Simpson (s) 12.00 Față 
în față cu autorul 13.00 Un cân

• Vând casă, sat Măceu. 
Informații nr. 20, vând mașină 
de cusut nouă “Veronica”. 
Tel. 224176 (6123)

•Vând Dacia 1310,1984, 
stare excelentă, preț nego
ciabil, tel. 241043. (6087)

• Vând tractor U 650 M, 
CI, numere noi, cu remorcă 
auto RM-7, stare foarte 
bună, preț 55 milioane, 
negociabil. Informații la tel. 
094/794070,094/152168.

• Vând Daewoo Cielo 
GLE, an fabricație 1998, cu 
preluare de contract (213 
dolari/lună), preț 25.000.000 
lei, negociabil. Achitat 6000 
dolari. Tel. 094/196187,050/ 
745757. (3122)

• Vând microbuz Merce
des 207, Diesel, 16 locuri, 
înmatriculat cu CI, omologat 
maxi-taxi, preț 5600 DM, tel. 
054/211856 (6125)

• Vând tractor U 650, 
stare bună, remorcă 5 
tone, basculabilă, plug, 
discuri, 45.000.000. Telefon 
215217. (6155)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1985, preț nego
ciabil, tel. 723819 sau 092/ 
255665 (7193)

• Vând urgent Renault 19 
T Diesel, 1989, persoană 
fizică. Tel. 094/817578, 054/ 
651626, seara. (8327)

• Vând camionetă VW 
Diesel, fabricație 1989, 
punte dublă, CIV, numere 
noi, cu piese de schimb, 
Baia de Criș, str. Revoluției, 
tel. 165.(8328)

»

LICITAȚIE
BBAKCOOP - Banca Generala de 

Credit /i Promovare SB - Agenția Oră/tie 
Scoate la LICITAȚIE următoarele:

1. Casă, curte și grădină în Bozcș, nr.37, Buda Vălean. 
Preț pornire 53.000.000 lei.

2. Remorcă 7,5 tone, în Orăștie, str. Pricazului, nr.30.
3. Mobilier bar. Preț pornire 1.500.000 lei.
4. Cantina SCPP Geoagiu.
Licitația va avea loc în ciuta de 27.10.1999, ora 10, la 

Judecătoria Orăștie, Biroul executorului judecătoresc.
Informații suplimentare la BANKCOOP - BGCP Orăștie, 

telefoanele: 247565 și 247456.X_____________ * _________________
tec, o glumă... 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a) 
15.50 Un cântec, o glumă... 16.00 
Obsesia (s, ep. 35) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Muzeul Orsay 
(s, ep. 2) 19.05 Autograf muzical
19.30 Universul cunoașterii 20.30 
La plăcinte...înainte 23.15 Preotul 
și cârciumărița (r)

ANTENA 1
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 Decepții (s) 15.00 Fotbal Divizia 
A Ursus: Oțelul Galati - Ceahlăul 
Piatra Neamț (d) 17.00 Știri 17.25 
Dragoste și speranță (s, ep. 2, 3) 
19.00 Observator 20.00 Gotti (dramă 
SUA 1996) 22.00 Observator 22.30 
Marius Tucă Show (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV e 

al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Dispariția (r) 12.30 Royal 
Canadian Air Force (s, ep. 17) 12.55

• 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 teleco
mandă pentru televizor 
(165.000 lei), video, satelit. 
092/368868 (6759).

• S.C. vinde PC 486 și 
Pentium second hand, 
un an garanție, tel. 092/ 
929095. (6085)

• Cumpăr mobilier vechi, 
tablouri, rame tablouri, 
ceasuri, argintărie. Tel. 092/ 
874808. (6090)

• Vând fermă animale, 
Orăștie, Primăverii, tel. 
241574, preț negociabil. 
(7604)

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 10% și în 
rate. Tel. 058/733796, 094/ 
558716, Breaz. (7703)

PUBLICITATE

'ctrcăjmrL
UEGR"

✓

Știrile PRO TV 13.05 Babylon 5 (s, 
ep. 50) 13.50 Ani de liceu (s, ep. 
37) 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. 45, 46)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 149) 21.20 
Chestiunea zilei (ediție specială)
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
23.30 Chestiunea zilei

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Politica de mâine (r) 15.00 Viața 
în direct 16.00 Știri 16.15 Bogați 
și celebri (s) 17.00 Nadine Show 
18.00 Știri. Sport. Meteo. Clip 
Art 19.00 Românie, Românie... 
19.15 Karaoke Show 20.15 Film 
artistic 21.30 Bilanț 22.00 
Românie, Românie... 22.15 Știri
22.45 Revista presei 23.00 Po
litica de mâine

ACASĂ
6.50-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Nimic personal

• Vând Răcer (Voj) din 
tablă de oțel, Orăștie, str. 
Tîrgului, nr. 5, tel. 054/ 
247308(7706)

• Vând cuptor brutărie, 
Germania, alimentare com
bustibil lichid și malaxor inox, 
200 litri. Informații 094/ 
875046 sau 059/320933, in
terior 69. (6124)

• Vând, decodez și re
par celulare GSM, ieftin și 
pe loc. Tel. 094/859958. 
(6154)

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de 
mireasă, import, modele 
deosebite și accesorii. 
Orăștie, str. Primăverii, nr. 
19, tel. 243442 (7127)

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

DIVERSE

• Administrația SC Ha- 
țegtrans SA Hațeg convoacă 
adunarea generală a acțio
narilor în data de 8 noiembrie 
1999, ora 10, la sediul so
cietății din Hațeg, str. Horea, 
nr. 87 A, având următoarea 
ordine de zi: 1. Modificarea 
statutului cu privire la adminis
trarea societății. 2. Numirea 
administratorului societății și 
încheierea contractului de 
administrare. 3. Diverse. 
(6934)

OFERTE DE 
SERVICII

• Agenție selecționea- 
ză și înscrie personal cali
ficat în construcții civile. 
Ofertă locuri de muncă în 
străinătate. Tel. 094/ 
316346,094/360321 (OP).

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500.000 -600.000 lei/ 
săptămână. Angajăm per
soane fără experiență. Tel. 
621446,092565828. (6091)

(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 Car
tea cărților (d.a) 17.30 Dra
goste și putere (s) 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 Un om 
în genunchi (f.p. Italia '79)

HB®
10.00 Dincolo de tăcere 

(dramă SUA 1994) 11.45 
Nemesis 2: Nebula (SF SUA 
1995) 13.15 Războinicii stelari 
(s) 13.45 Banii (dramă SUA 
1995) 15.45 Tom și Huck (f.a. 
SUA 1995) 17.15 Beverly Hills 
Ninja (co. SUA 1997) 18.45 în 
vizorul mafiei (thriller SUA 1996)
20.30 Glorie și onoare (dramă 
SUA ’97) 22.00 Pact cu diavolul 
(dramă SUA 1997) 0.30 Gu
vernanta (dramă SUA ’98)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
7.00 Știri 7.10 Bună di

mineața, România 9.00 Știri 
locale (r) 9.15 Sport magazin

• S.C. Torcătorie SRL 
Miercurea Sibiului execută 
stofe și pături din lână, cu 
materialul clientului. Tel. 069/ 
533211(8326)

PIERDERI

• Pierdut două certificate 
pentru handicapați pe nu
mele Coroi Mircea și Coroi 
Ana, o electrocardiogramă 
și adeverință medicală la in
terne. Le declar nule.

EOMEMORARI

• Lacrimi și flori pe 
mormântul celui care a 
fost

col (r) SURA C0ST1CĂ
la împlinirea celor 10 ani 
de la dispariția sa fulgeră
toare. Soția Ileana, fiica, 
ginerele și nepoata. 
(6156)

CI DECESE

• Cu adâncă durere în 
suflet soțul Petru, fiul Do
rin, fiica Victoria cu familiile 
anunță încetarea din viață 
a soției, mamei, soacrei, 
bunicii

TURC ILEANA
înmormântarea va a- 

vea loc miercuri, 27 X. 
1999, ora 13, în Șoimuș. îi 
vom păstra o veșnică 
amintire. (6160)

• Soția Ana anunță în
cetarea din viață a soțului

MUREȘAN VICTOR
în vârstă de 74 ani. în
mormântarea va avea loc 
miercuri, 27.10.1999, la 
cimitirul din str. M. Emi- 
nescu Deva. Corpul neîn
suflețit se află depus la 
Casa Mortuară Deva. 
Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace!(6161)

(r) 9.45 Info Matinal 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Studioul Tudor Vornicu (r) 
15.25 Post Meridian 16.30 O 
singură viață 17.30 Poliția 
informează - emisiune rea
lizată cu sprijinul I.P.J. Hune
doara 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de po
liție (s) 20.00 Telejurnal 20.45 
Știri locale 21.00 Dintre sute 
de ziare 22.00 Cutia Pandorei 
0.00 Știri locale 0.30 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50-07.00 
Știri locale (r) 07.00 - 10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile PRO 
TV Deva (coproducție și insert 
Știri Deva) 19.30-20.30 Știrile 
PRO TV Deva (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

Redacția nu-și asuma 
modificările ulterioare inter
venite în programele posturilor

_________ _____ -

Marți, 26 octombrie a.c.

O Berbec
Zi ideală pentru afaceri 

sau investiții. După-masă 
fiți prevăzători să nu vă 
păcălească cineva, ocoliți 
agenții chiar dacă vă sunt 
prieteni.

O Taur
Nimic nu vă strică buna 

dispoziție, vă distrați 
grozav. Venus vă face 
atrăgători. Aveți posibili
tatea de a încheia afaceri 
de succes

O Gemeni
Doamnele au tendință 

să se certe cu șefii și 
colegii. Ar fi mai bine dacă 
v-ați ocupa de volumul 
mare de muncă ce vă 
așteaptă.

O Rac
începeți să scăpați de 

gânduri și probleme. Ziua 
e foarte favorabilă. Totuși 
atenție să nu-i supărați pe 
cei din jur cu încă
pățânarea dumneavoastră.

O Leu
Sunteți activi, maj 

hotărâți, energici. Din 
păcate nu vă puteți 
cumpăra pentru iarnă ce 
doriți. Limitați-vă la ce 
este important, nu faceți 
împrumuturi.

O Fecioară
Ziua e plăcută și plină de 

oportunități. Seara se pot 
ivi tensiuni în familie din 
cauza unui musafir nepoftit. 
Trebuie să dați bani.

O Balanță♦
Căutați un partener cu 

care să vorbiți și despre 
altceva decât despre sex. 
Vă interesează mult 
științele aplicate.

O Scorpion
Doamnele acceptă cu 

plăcere să dirijeze mersul 
lucrurilor în locul altora. 
Aveți nevoie de mulți bani 
ca să trăiți liniștiți.

O Săgetător
Doriți o schimbare în 

viața dv., dobândirea inde
pendenței. Există con
junctura favorabilă ieșirii 
din vechile clișee. Con- 
centrați-vă asupra schim
bării.

O Caprcorn v
Sunteți grăbiți și 

reacționați prea înverșu
nat la anumite evenimen
te. Abia vă stricați poziția. 
Nu e oportun să decideți 
în probleme importante.

3 Vărsător
E momentul retragerii în 

plan secund, dacă nu 
vreți să faceți greșeli. Fiți 
liniștiți, nimeni nu observă 
că nu sunteți în formă.

3 Pești
Vă așteaptă multe sur

prize plăcute. Nu vă îm
părtășiți secretele tuturor, 
căci unii le pot folosi cu 
rea voință. Alegeți-vă cu 
atenție prietenii.

\>
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Veteranii din Brănișca
La sfârșitul lunii septembrie 

a.c. în localitatea Brănișca se 
aflau în evidențe 17 veterani de 
război, septuagenari sau 
octogenari, care au 
supraviețuit celui de-al doilea 
război mondial și se află 
fiecare la casa și gospodăria 
lui. Unii au scăpat teferi, alții 
răniți sau invalizi pentru toată 
viața. Fiecare dintre ei a trăit o 
adevărată odisee și 
povestește nepoților și 
strănepoților despre grozăviile 
prin care a trecut împreună cu 
camarazii săi, apărând glia 
strămoșească.

lată-le numele și câteva 
relatări pe care ni le-au 
furnizat:

Gașpar Maier - 87 ani, 
sergent, comandant de grupă, 
cu Regimentul 5 roșiori Lugoj a 
fost pe front în perioada 1941- 
1943 și a luat parte la luptele 
de la Cotul Donului; Petru Moțiu
- 77 ani, caporal în regimentul 
30 dorobanți, Câmpulung 
Muscel, a fost grav rănit la 2 
martie 1944, în zona lași - Podul 
lloaiei, devenind invalid pentru 
restul vieții. A fost decorat cu 
“Virtutea Militară"; Nicolae Dan
- 86 ani, soldat pușcaș, a fost 
rănit grav la Odessa, fiind 
invalid de război; Gomboș 
Aladar - 82 ani, fruntaș, șofer 
și pușcaș în Regimentul 6 
roșiori Bălți, a luptat atât pe 
frontul de est, cât și pe cel de 
vest. A fost decorat cu 

Sindicatele
9

(Urmare din pag. 1)

angajați), ceea ce, evident, duce la 
creșterea deficitului bugetar. Ba mai mult 
subvenționarea gigacaloriei și creșterile 
salariale pentru Ml și MApN i-au înfuriat și 
pe cei de la FMI care nu ne mai acordă 
tranșa a doua a împrumutului stand-by, 
amănând-o spre sfârșitul anului acesta 
sau începutul lui 2000.

Acum știind că de fiecare dată au căzut 
în capcana dialogului și săturându-se de 
semnături proaspete pe protocoale sau 
acorduri care nu se respectă, sindicatele 
spun că nu mai sunt dispuse să facă tot 
felul de concesii unui Guvern care nu-și 
respectă cuvântul dat.

Dar nu numai tensiunile și presiunile 
ce se anunță din partea sindicatelor 
reprezintă motive de îngrijorare pentru 
guvernanți, ci ei sunt măcinați și din inte
rior de conflictele intervenite în cadrul 
coaliției. La un dialog televizat, unde unii 
lideri ai sindicatelor au discutat cu un 
consilier al premierului, acesta din urmă 
a încercat, ocolind răspunsurile la 
întrebările puse, să dea vina pe factori 
externi pentru nerespectarea protocolului 
încheiat în primăvară, ceea ce lasă să se 
înțeleagă că s-ar putea ca lucrurile să se 
petreacă la fel și în viitor. Dar sindicatele 
spun că nu mai vor să se lase înșelate. 
Ce-o urma vom vedea.

“Serviciul credincios cu spade”, 
clasa a lll-a; Viorel Ștef - 77 ani, 
sergent, comandant de grupă 
în Regimentul 30 dorobanți 
Câmpulung Muscel, a participat 
pe ambele fronturi. A fost rănit 
de două ori; loan Căta, 77 ani, 
soldat, ajutor ochitor mitralieră, 
a luptat în zona lași - Podul 
lloaiei. La 22 august 1944 a 
fost luat prizonier și dus în 
lagărul de la Stalingrad. S-a 
reîntors acasă doar în mai 
1948. Cornel Popa 77 ani, 
sergent, comandant de grupă 
în Regimentul 92 infanterie- 
Orăș'tie, a fost pe front la lași, 

apoi în vest, până la Brno, 
Cehoslovacia. în ziua de 9 
octombrie 1944 a fost rănit în 
abdomen, în luptele de lângă 
Turda; Gheorghe Bradea- 75 
ani, refugiat din Ardealul de 
Nord, cedat temporar Ungariei, 
a fost încorporat la vârsta de 
18 ani, ca voluntar. La 23 
august 1944 s-a aflat cu 
școala de subofițeri jandarmi 
nr. 11 Timișoara în București și 
a luat parte la luptele pentru 
apărarea Capitalei țării, apoi cu 
gradul de sergent major a 
comandat un pluton al 
Batalionului 202 operații, până 
la terminarea războiului; Avei 
Betea, 78 ani, caporal, 
comandant de grupă în 
Regimentul 93 infanterie Arad, a 
luptat pe frontul de est, în zona 
lași; Laurențiu loja - 77 ani, a 
fost fierar și pușcaș în 

Regimentul 16 vânători de 
munte, în perioada 25 august - 
15 decembrie 1944; Gașpar - 
Moțiu, 76 ani, a participat pe 
frontul din vest, cu Regimentul 7 
vânători de munte Deva, până 
în Austria, unde a fost rănit, 
fiind spitalizat timp de 6 luni; 
Tovie Martin - 76 ani, s-a aflat 
pe frontul din Vest, în 
Regimentul 3 căi ferate, în 
perioada noiembrie 1944 - mai 
1945; Augustin Anca - 85 ani, 
soldat, servant și conducător 
tun în Regimentul 42 artilerie 
Lugoj, a luptat în Crimeea și 
Caucaz. S-a îmbolnăvit de tifos 
și a fost internat în spitalul din 
Cherson; Avei Betea 
(sanitarul) - 81 ani, sergent 
sanitar, a luptat pe ambele 
fronturi cu Batalionul 18 pionieri 
Deva și cu Batalionul 3 vânători 
de munte, Brad. Gheorghe 
Trifan - 78 ani, a luptat ca 
soldat pușcaș, al Regimentului 
90 infanterie Sibiu, în zona lași. 
La 23 august 1944 a fost luat 
prizonier și trimis în lagărul nr. 
126 Kiev, de unde s-a întors 
acasă în octombrie 1945; losu 
Suciu - 78 ani, a participat pe 
ambele fronturi ca soldat 
fruntaș în Regimentul 93 
infanterie, Arad. A fost rănit la 
cap în Cehoslovacia.

Semnatarul acestor rânduri, 
Nicolae Mălescu - 76 ani, 
sergent, comandant de grupă, 
cu Batalionul 4 instrucție 
reparații auto București - 

Străulești, am luat parte în 
perioada 23-29 august 1944 
la apărarea Aeroportului 
Boteni - Argeș. Sunt membru 
al comitetului Subfilialei Deva 
a Asociației Veteranilor de 
Război.

Toți veteranii enumerați 
mai sus, prin Decretul nr. 487/ 
1996, am fost decorați cu 
medalia “Crucea
comemorativă a celui de al 2- 
lea război mondial 1941- 
1945” și am fost avansați 
câte două grade. Beneficiem 
de gratuități pe CFR și la 
transportul auto în comun, 
suntem scutiți de unele 
impozite și taxe și de taxe la 
abonamentele radio, Tv și 
telefon, primim bilete gratuite 
la stațiuni de odihnă și 
tratament, iar, cu unele 
intermitențe, beneficiem și de 
medicamente gratuite. Având 
în vedere că majoritatea 
veteranilor de război suferă 
de multiple afecțiuni grave, 
am dori ca Ministerul Sănătății 
și cel al Finanțelor să-și 
onoreze obligațiile legale și 
să nu ne mai lipsească de 
gratuitățile ce ni s-au acordat 
de Parlament. Cerem, de 
asemenea, ca indemnizațiile 
de.veterani, unele de numai 
70 000-80 000 lei, să fie 
majorate în raport cu 
creșterea costului vieții.

Nicolae Mălescu 
Brănișca

Vremea va fi 
predominant frumoasă 
și caldă. Cerul, variabil, 
se va înnora spre seară 
și pe alocuri se vor 
semnala ploi ce vor avea 
și caracter de aversă. 
Vântul va sufla slab la 
moderat. Temperaturile 
maxime vor oscila între 
17 și 22 grade, iar 
minimele între 10 și 15 
grade Celsius. Dimineața 
se va semnala ceață. 
(O.Jucu)

Simpozion
OPORTUNITĂȚI 1)E 

AFACERI ÎN JUDEȚUL 
HUNEDOARA

în organizarea Management 

Advisory Service & Training 
for the Economy of the Region 
sau, cu alte cuvinte, a Centrului 
de Afaceri “Master”, vineri, 23 
octombrie a.c., s-a desfășurat în 
sala mare a Prefecturii județului 
un simpozion cu tema 
“Oportunități de afaceri în 
județul Hunedoara”. Ca 
subiecte de informare propuse 
am spicuit de pe materialul 
promoțional titluri ca 
Dezvoltarea regională- 
perspective, Oportunități de 
afaceri în zona Brad, Petroșani, 
Hunedoara, Noutăți în 
acordarea de facilități pentru 
investitori din zonele 
defavorizate, Facilități acordate 
de agenția județeană pentru 
Ocupare și Formare 
Profesională pentru investitori, 
precum și diferite forme de 
finanțare ncrambursabilc.

Din păcate, multe din 
personalitățile care trebuiau să 
susțină cu prezentări 
simpozionul nu au onorat 
manifestarea cu prezența lor. 
Cei prezenți au încercat să dea 
totuși unele informații care s-a 
presupus că ar putea interesa 
auditoriul, destul de rarefiat de 
altfel. Am aflat astfel că la 
Hunedoara terenurile și 
locuințele sunt extrem de 
accesibile la preț (maximum 
40.000 de lei mp intravilan, 
maximum 1500 de lei mp 
extravilan), în timp ce un 
apartament cu 4 camere costă 
undeva la 90 de milioane de lei. 
S-a mai spus că în curtea 

Societate comercială angajează până în data de 
Ol.II.1999

Sudori și lăcătuși mecanici.
Telefon: 233266.

“Siderurgica” există foarte 
multe spații nefolositc, utilaje 
disponibile, toate pretabile 
activităților productive. Din 
păcate au lipsit chiar 
informațiile cheie care să 
puncteze precis câte sunt, ce 
facilități prezintă și cu cât se 
pot închiria aceste spații.

Un capitol, în cadrul 
simpozionului, l-a constituit 
prezentarea unor programe 
de finanțare și asistență 
destinate IMM-urilor. S-a 
amintit de programul de 
consultanță al organizației 
Netherland Management 
Cooperation Program, de 
organizația British Executive 
Service Overseas, ce acordă 
consultanță gratuită în afaceri 
și de Canadian Executive 
Service Organization(CESO) 
care acordă asistență tehnică 
prin intermediul consultan
ților voluntari canadieni. Prin 
Programul SAPARD, de pre- 
aderare pentru agricultură și 
dezvoltare rurală se pot obține 
finanțări ncrambursabilc prin 
conceperea unor proiecte 
specifice. Temele de proiect 
pot merge de la mecanizare 
și adăposturi pentru animale 
în agricultură la alimentări cu 
apă în sistem centralizat în 
zonele rurale. Beneficiari ai 
acestui program pot fi 
persoane fizice private și/sau 
persoane juridice, ori 
instituții ale administrației 
publice locale.

A.SĂLĂGEAN

A furat mașina 
în urma unei acțiuni 

organizate de lucrătorii Biroului 
Poliției Criminale a fost depistat 
numitul Seliuc loan de 18 ani, 
cu domiciliul în Hunedoara, 
recidivist, care în urma 
cercetărilor s-a stabilit că în 
noaptea de 18/19.02.1999 a 
furat din mun. Deva, respectiv 
de la numitul Pant Doru, 
autoturismul Dacia 1300 cu nr. 
HD - 56 - MYA. Cel în cauză 
este cercetat în stare de 
libertate pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Prejudiciu de 
5 milioane
Cu ocazia unei acțiuni 

organizate de lucrătorii Biroului 
Poliției Criminale a fost 
depistată numita Căldăraș 
Liliana de 27 ani, din Deva, fără 
antecedente penale, fără 
ocupație, care în urma 
cercetărilor s-a stabilit că în 
data de 22.05.1997 a sustras 
din locuința numitului Suba 
Doru din Deva bunuri în valoare 
de 5.000.000 lei.

Cea în cauză este 
cercetată în stare de libertate, 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

Lipsă la cântar
Cu ocazia unei acțiuni 

organizate de lucrătorii Biroului 
Ordine Publică a fost depistată 
numita Micle Lăcrimioara de 22 
ani, din Deva,fără antecedente 
penale, vânzătoare la SC 
Samson Lăcrimioara SRL- 
Deva, în timp ce vindea banane, 
cu lipsă la cântar, părții 
vătămate Neag Ovidiu.

Celei în cauză i s-a întocmit 
dosar penal fiind cercetată în 
stare de libertate.

în flagrant
Cu ocazia activităților 

desfășurate în teren de către 
lucrătorii Biroului Ordine Publică 
în noaptea de 13/14.10.1999 I- 
au prins în flagrant pe numitul 
Mateaș Gheorghe de 57 ani, din 
Deva, fără ocupație, cu 
antecedente penale, în timp ce 
încerca să intre prin efracție în 
localul aparținând SC Ronda 
SRL Deva.

Susnumitului i s-a întocmit 
dosar penal fiind cercetat în 
stare de libertate, pentru 
comiterea infracțiunii de 
tentativă la furt calificat.

Delapidare
Cu ocazia efectuării unui 

control de către lucrătorii 
Biroului Ordine Publică la SC 
Petricescu Audio SNC-Deva, 
au depistat-o pe numita 
Lazăr Mariana de 41 ani, din 
Deva, fără antecedente 
penale, gestionară-vânză- 
toare la această unitate, 
stabilind în urma inventarului 
efectuat că a delapidat 
societatea cu suma de 
18.780.000 lei.

Susnumita este cercetată în 
stare de libertate pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
delapidare.

La „agățat” 
de șoferi

Lucrătorii Biroului Poliției 
Criminale, cu ocazia unei 
acțiuni organizate pe linie de 
proxenetism-prostituție, au 
depistat pe numitul Moldovan 
Alexandru de 27 ani, cu 
domiciliul în Deva, fără 
antecedente penale, fără 
ocupație, care în mod repetat 
prin constrângere morală și 

fizică a obligat-o pe numita 
Andrieș Liliana din Deva să 
se prostitueze cu diferiți 
conducători auto aflați în 
tranzit. Banii proveniți din 
practicarea prostituției îi 
consumau împreună.

Celor în cauză li s-a 
întocmit dosar penal fiind 
cercetați în stare de 
libertate pentru săvârșirea 
infracțiunii de proxenetism 
și prostituție.

Băut: și fără 
permis

Cu ocazia activităților 
desfășurate în teren de 
către lucrătorii Biroului 
Poliției Rutiere, a fost 
depistat numitul Vardea 
Nicolae Rafael de 20 ani, din 
Deva, cu antecedente 
penale, care a condus pe 
drumurile publice un 
autoturism, fără a poseda 
permis de conducere și în 
timp ce se afla sub influența 
băuturilor alcoolice. Cel în 
cauză este cercetat în stare 
de libertate.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Deva

Salut!

Tocmai am sosit din Lumea McDonald 
și de-abia aștept să ne vedem! Vreau să-ți arăt 
ce scamatorii am mai inventat. Sunt sigur că 
o să-ți placă.

Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne 
distrăm împreună. Am o mulțime de surprize 
pentru tine.

Te aștept.......2?:!®-.1??.®.......  ...la orali’®?

la McDonald's ........®.?W........

Cheamă-i și pe prietenii tăi.

Restaurantul Întregii familii
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