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CUM SE MAI TOACA 
BUGETUL TĂRII

Cu toate că premierul 
declară mereu că reforma 
instituțională este mai 
importantă decât reforma 
economică, în realitate 
aceasta este o vorbă goală, 
fără acoperire în fapte. Că hu 
se mișcă mai nimic în sensul 
pretins de premier, nu este 
greu de constatat dacă avem în 
vedere că numai în 
administrația centrală lucrea
ză peste 737.700 salariați. 
Rezultă deci că aici își are 
locul de muncă un angajat din 
cinci, birocrația luând astfel 
proporții nebănuite. Să ne mai 
întrebăm atunci de ce PIB-ul 
este așa cum este, de ce 
producția stă cum stă, iar 
birocrația, care în nici un caz 
nu realizează bunuri, 
proliferează fără nici un fel de 
opreliști. Se cunosc foarte 
bine situațiile în care după 
1990 s-a dublat, triplat și chiar 
a crescut mai mult numărul 
funcționarilor primăriilor, fără 
ca efectul să se simtă cu ceva 
asupra îmbunătățirii presta

țiilor sau creșterii favorabile a 
influenței sporirii numărului de 
funcționari asupra nivelului 
general de viață al populației.

Faptul că n-a existat 
voință politică și că de câțiva

Reforma 
instituțională este 

o vorbă goală

ani buni se tot discută, dar în 
realitate nu se face nimic 
pentru a adopta legea 
funcționarului public, denotă 
că față de birocrație și 
eradicarea fenomenului de 
corupție nu există nici un fel 
de preocupare din partea 
coaliției, care trăiește bine și 
vrea să mențină sistemul 
moștenit, ba chiar amplificând 
fenomenele, toate astea 
petrecăndu-se pe spinarea 
contribuabilului, ajuns la 
capătul puterilor și răbdării. 
Nu încape îndoială că multe

direcții și servicii create, fără 
nici un fel de motivație 
practică, au avut în vedere 
niște considerente politice, 
nicidecum interesul
comunității. Sfidarea bunului 
simț se face nu numai prin 
creșterea aparatului nepro
ductiv, ci și prin cheltuieli 
exagerate la toate nivelurile, 
inclusiv prin dotarea cu 
autoturisme scumpe, prin 
construcția de noi sedii 
somptuoase, prin deplasări 
fără nici un fel de eficiență în 
străinătate.

Nu-i incriminăm cu nimic 
pe funcționarii publici care ar 
trebui să aibă un statut foarte 
clar, să nu poată să fie 
schimbați de fiecare dată 
când se schimbă puterea și 
guvernarea. Dar în situația 
când contribuabilii nu mai pot 
suporta poverile bugetare, 
este o aberație să tot produci 
funcționari pe bandă rulantă.

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Fabrica de mobilă de la 
Nălați, fostă ani buni secție a 
SC Sarmismob SA Deva, apoi 
devenită independentă, sub 
denumirea SC Mobimet SA 
Hațeg, a parcurs în acest an 
drumul spre privatizare. La 
licitația organizată în luna 
iulie a.c., de către 
Sucursala Teritorială 
Hunedoara a Fondului 
Proprietății de Stat, 
pachetul majoritar de 
acțiuni a fost adjudecat de 
un investitor autohton - ing. 
Adrian Ușvat.

în ultimii doi ani, 
Mobimet și-a redus dras
tic producția, din lipsa 
pieței de desfacere, 
disponibilizând nu mai 
puțin de 50 de angajați. Azi în 
fabrică mai lucrează 16 
oameni, care nu și-au primit 
salariile întregi de mai multe luni 
de zile. îi mai aduce la firmă doar 
speranța că mâine-poimâine 
patronul le va găsi de lucru și 
va asigura unității un viitor. 
Numai că nici patronul nu prea 
dă pe la societate, aflată într-o 
situație fizică și economică 
destul de precară.

- Dl Ușvat ne-a ajutat într-o 
oarecare măsură și nădăjduim 
că în cel mai scurt timp va veni 
să reașezăm societatea pe 
baze solide și stabile, menționa 
deunăzi dl Lazăr Avram, fostul 
și actualul șef al fabricii. Dânsul 

r <

Mobimet Hațeg 
-în căutarea 

drumului spre 
existență

deține majoritatea de capital, 
peste 62 la sută din acțiuni, și 
are, credem, interesul și intenția 
să redreseze, împreună cu noi, 
situația Mobimetului Hațeg. De 
ceva timp, noi am executat o 
comandă de mobilier de o 
valoare destul de mare pentru 
o firmă privată din Oradea, însă 
nu mai vine să-și ia marfa și să 
ne-o plătească. Cu acești bani 
am putea achita toate obligațiile 

către salariați și ne-am 
procura și ceva materie primă.

Despre perspectiva 
societății, dl Lazăr Avram ne- 
a vorbit cu optimism. “Am avut 
câtevg runde de discuții cu 
un investitor austriac, 

interesat să-i executăm 
un număr de căsuțe de 
vacanță, i-am prezentat 
proiectul și o primă notă 
de fundamentare a 
prețului, a fost de acord 
și urmează să vină la 
Nălați pentru a pune la 
punct toate detaliile și a 
negocia contractul de 
colaborare. Sperăm să fie 
un prim și important pas 
spre redresarea 
societății, urmând să 

căutăm și alți beneficiari și 
alte piețe. Avem spații 
corespunzătoare de 
producție, forță de muncă de 
înaltă calificare și mai ales 
dorința de a confirma că 
trebuie și că putem exista ca 
o atractivă și competitivă 
fabrică de mobilă. Așteptăm 
comenzi...”

Dumitru GHEONEA

Deși avea înscrise pe ordinea de zi nu mai puțin de 
12 puncte (două fiind ulterior amânate) și anunța 
o dezbatere de durată, ședința ordinară a Consiliului 

județean Hunedoara de luni, 25 octombrie a.c., a fost 
una operativă, cu puncte de vedere scurte și clare asupra 
chestiunilor supuse atenției, cu hotărâri ferme, fără 
încrâncenări sau replici acide, dovadă a interesului 
conjugat al consilierilor, dincolo de culoarea lor politică, 
pentru binele general al județului.

La primul punct al ordinii de zi au fost discutate și 
aprobate rapoartele de activitate ale instituțiilor publice 
de cultură din subordinea Consiliului județean Hunedoara

Ședința Consiliului r r

județean - 
operativa, la obiect 
pe primele nouă luni ale anului 1999. Activitatea a fost 
apreciată'ca pozitivă, prin străduința conducătorilor 
instituțiilor respective și sprijinul acordat de Consiliul 
județean Hunedoara, cu recomandarea de intensificare 
a eforturilor pentru realizarea veniturilor proprii 
prevăzute.

Trecând la redistribuirea sărăciei, respectiv noua 
rectificare a bugetului propriu al județului Hunedoara 
pe anul 1999, comisiile de specialitate au avizat favorabil 
destinația sumelor, cu puținele modificări și transferuri 
dictate de situațiile specifice existente, iar consilierii 
care au luat cuvântul pe marginea acestui punct au fost 
unanimi în aprecieri și la vot. Și aici s-a făcut o 
recomandare necesară și pertinentă și anume ca 
sumele repartizate caselor de copii și căminelor de 
bătrâni să aibă o destinație clară și directă, pentru a nu 
fi deturnate în solda primăriilor locale ori spre alte 
interese.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

în curând se vor încheia contractele
și cu unitățile spitalicești și 

cabinetele de specialitate

- Domnule președinte, 
se știe, noul sistem al 
asigurărilor de sănătate se 
mișcă și el cum poate. Care

Interviu cu dr. loachim Oană, 
președintele Casei Județene de 
Asigurări Sociale de Sănătate

este stadiul lui în județul 
Hunedoara?

- Ne aflăm încă în plin proces 
de stabilire a contractelor cu 
medicii de familie. Mai mult de 80 
la sută dintre acestea au fost 
deja finalizate. Dar sunt și 
greutăți. Și e firesc. Nu avem 
deocamdată o experiență în 
domeniu. E adevărat că lucrurile 
s-au mai clarificat odată cu 
apariția normelor de aplicare a 
contractului cadru.
Disfuncționalitățile, inerente într-

un astfel de sistem, le vom 
remedia pe parcurs.

- Pe lângă contractele cu 
medicii de familie știm că se 
derulează cele cu furnizorii 
de medicamente.

- Atesta este un alt obiectiv 
al Casei. Și aici procesul este 
finalizat în proporție de 80 la sută. 
De altfel, de luni, 25 octombrie 
a.c., s-a trecut la eliberarea 
medicamentelor compensate și 
gratuite după noua listă. Ca să 
știe pacienții, trebuie să precizez

că odată cu eliberarea 
rețetelor (cu o valoare mai 
mare de 10.000 lei) în regim 
compensat ori gratuit pentru 
fiecare medicament se va plăti 
câte 2000 lei. Ce se întâmplă 
cu acești bani? Fondurile 
strânse în modul acesta vor fi 
utilizate de Casă pentru 
decontarea medicamentelor.

- Se pare că o problemă 
serioasă vine să facă 
gânduri negre cadrelor 
medii din dispensarele 
medicale. Ce spune legea 
în legătură cu soarta lor?

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

Minerii din Valea Jiului preferă energia electrică pentru 
încălzirea apartamentelor deoarece este mai ieftină

Societate comercială 
închiriază depozit în municipiul 

Deva, in suprafață de 104 mp, dotat 
cu rampă de încărcare- descărcare în 

mijloace auto. Telefon 212157.

în contractul colectiv de 
muncă semnat între CNH 
Petroșani și LSMVJ există o 
clauză care conferă minerilor 
dreptul (drept câștigat înainte de 
cel de-al doilea război mondial 
de minerii Văii Jiului) la o cotă 
de cărbune pentru încălzirea 
locuințelor.

Pentru ca lucrurile să fie mai 
simple, pentru minerii ce 
locuiesc la bloc, CNH Petroșani 
plătea contravaloarea cotei părți 
a cărbunelui ce revenea minerilor 
direct regiilor ce se ocupau de

producerea și distribuția 
agentului termic în locuințe.

Lipsa agentului termic din 
apartamentele minerilor i-a 
determinat pe aceștia să renunțe 
la agentul termic, cerând 
debranșarea de la rețeaua de 
furnizare.

Astfel, peste 400 de mineri din 
Valea Jiului au cerut Companiei 
Naționale a Huilei din Petroșani 
(CNH) să le dea bonurile de 
cărbune (fiecare miner are 
dreptul la 4-6 tone de cărbune pe 
an), pentru a se gospodări

singuri în vederea încălzirii 
apartamentelor.

Valeriu Butulescu, consilier 
CNH Petroșani, apreciază că 
numărul minerilor care-și cer 
bonurile de cărbune este în 
creștere și, dacă debranșările vor 
continua să se facă, 
repercusiunile se vor răsfrânge 
asupra restului populației, 
deoarece va crește prețul la 
agentul termic și apă caldă.

Minerii încă mai plătesc 
12.000 KW/an, cu 0,25 lei și de 
aceea preferă să vândă cărbunele

ce li sc cuvine de drept și să-și 
încălzească apartamentele prin 
utilizarea energici electrice.

Specialiștii CNH Petroșani 
sunt de părere că în viitor în 
Valea Jiului va trebui ca agentul 
termic să fie produs în centrale 
ce folosesc combustibil din 
zonă - cărbunele și care să fie 
eficiente și ecologice deoarece 
40 % din agentul termic 
produs de CET Paroșcni se 
pierde pe traseu.

Mihaela FĂGAȘ
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- Dacă până la aplicarea 
noului sistem al asigurărilor de 
sănătate medicii se luptau să 
obțină cât mai multe posturi de 
cadre medii acum_situația este 
inversă. Pentru că trebuie să le 
plătească salariile din bugetul de 
practică medicală medicii nu prea 
au în condițiile actuale interesul 
să păstreze aceste cadre. Totuși 
contractul de comodat pe care I- 
am încheiat cu medicii de familie 
stipulează că ei sunt obligați, 
până în ianuarie 2001, să mențină 
personalul mediu.

- Totuși medicii de 
familie vor beneficia, prin 
prisma noului sistem ce se 
aplică, de salarii mai 
consistente?

- Vedeți, situația se va 
îmbunătăți în unele cazuri, dar în 
altele nu. De ce depinde? Sunt 
mai mulți factori: numărul 
pacienților pe care-i are pe listă 
medicul, structura de vârstă a 
pacienților ș.a.

- Când puteți trece la 
încheierea contractelor cu 
medicii de specialitate?

 

Schimb de experiență muzical
Interpreții pieselor 

muzicale incluse în pro
gram sunt: la pian - Rebeca 
Fartușnic (clasa I, prof. 
Cristina Adam); Melita 
Botezatu (cis. I, prof. Ginel 
Petrescu); Eduard și 
Izabela Nagy, Andreea 
Dumbravă (cls.a Vl-a, prof. 
Teodora Jurca); Selma 
Ciolan (cis. I), Anda Patricia 
Șerfezeu (a-ll-a), Adela 
Tudorașcu (a V-a), Giorgla 
Șerfezeu (a Vl-a) și 
Alexandra Nicoriciu (a VII- 
a), toate cinci având-o 
profesoară pe dna Adina 
Stan și violoniștii Antineea 
Balog și Paul Șerfezeu, 
îndrumați de prof. Angela 
Șerfezeu. Mai trebuie 
precizat că elevii din clasa I 
studiază instrumentul din 
timpul grădiniței, unii 
nefiind la prima confruntare 
cu publicul. De asemenea, 
trebuie subliniat și faptul că 
elevele Melita Botezatu și

în anul școlar trecut dna 
Ana Fodor, directoarea 
Liceului de Artă „Sigismund 
Toduță" Deva, a inițiat un 
schimb de experiență cu o 
școală din Petroșani. în acest 
fel elevii celor două instituții 
de învățământ se cunosc, 
pot face dovada pregătirii lor 
muzicale.

Continuând acțiunea 
începută, elevi ai Școlii „I.G. 
Duca", însoțiți de profesorii 
lor, au făcut recent o vizită 
colegilor deveni. Cu acest 
prilej elevii din Petroșani au 
prezentat un concert de 
muzică cultă, apreciat de 
gazdele lor. Dna Adina Stan, 
șefa catedrei de pian a școlii 
petroșănene, preciza că 
microrecitalurile celor 12 
foarte tineri instrumentiști 
(elevi din clasele l-VII) 
marchează începerea unui 
nou ciclu al schimbului de 
experiență dintre cele două 
școli.
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Miercuri 
octombrie

TVR I
9.00 TVR lași 10.00 

Universul credinței 12.00 7 
arte (r) 12.45 Top nostalgic 
13.00 TVR Timișoara 14.00 
Jurnal 14.15 Ciberfan 14.30 
Evrika! Jurnal de știință 16.00 
Ecoturism 16.30 Medicina 
pentru toți 17.00 Hora satului 
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.05 Amintiri din secolul 20 
19.10 Sunset Beach (s) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. 
Sport. Meteo 20.55 Deșertul 
de foc (f.a. Italia ’97, p. III) 
23.20 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.50 Tip-Top, Mini-Top

10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (s) 11.10 Familia 
Simpson (s) 12.00 Ultimul 
tren 13.00 Un cântec, o 
glumă... 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 Emisiune 
în limba maghiară 15.00 
Delfi și prietenii săi (d.a) 
16.00 Obsesia (s, ep. 36)
16.45 Santa Barbara' (s) 

L 17.30 Tradiții 18.00 Muzeul

In curând se vor încheia 
contractele și cu unitățile 

spitalicești
- Odată cu soluționarea 

problemelor ce țin de contractele 
cu medicii de familie, vom fi în 
stadiul să pregătim declanșarea 
acțiunii cu spitalele, cabinetele 
particulare de specialitate. Deja 
am informat medicii din județ 
despre existența comisiei 
paritare.Comisia va elibera, într- 
o primă fază, o adeverință de 
acreditare a medicului specia
list. Spitalele trebuie astfel să ne 
trimită o situație cu medicii care 
activează în spital sau în 
policlinică. Aceasta din urmă 
devine acum ambulatoriu 
spitalului unde medicul 
desfășoară o activitate de 8 h și 
va fi plătit după prestația 
medicală. Vor fi unele servicii pe 
care le achită Casa, altele pe care 
le suportă pacientul atunci când 
este solicitarea lui și nu are 
legătură cu afecțiunea pentru 
care se prezintă la consultație. 
La fel se va proceda și când se

21.40 
Marea 
23.45

Orsay (s, ep. 3) 19.10 Tinere 
talente (p. XII) 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.10 Inimi dăruite 
(dramă SUA 1995) 
Elemente (do) 22.55 
schimbătoare (r) 
Ricchie e Poveri

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Credința și 
viața 11.15 Inspirația 
Carolinei (s) 12.00
Baywatch Nights (s) 13.00 
Știrie amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00 Decepții 
(s) 15.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Rocar- CSM Reșița 
(d) 17.00 Știri 17.25
Dragoste și speranță (s, ep. 
4, 5) 19.00 Observator 20.00 
Fotbal Divizia A Ursus: FC 
Național - Dinamo (d) 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) 10.50 
Doctor în Alaska (s) 11.45 
Melrose Place (r) 12.30

r
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trece la contractele cu spitalele. 
Acolo pot fi 2, 3 categorii de 
cazare, spațiu hotelier, unde se 
va plăti o taxă suplimentară. 
Unitățile spitalicești trebuie să- 
și evalueze costul unui pat în 
astfel de condiții și cât costă o 
zi de spitalizare. Dacă sunt 
bolnavi care vor plăti integral 
să poată cunoaște cât îi costă 
și asta înainte de internare. 
Pentru cei ce plătesc, firesc, 
condițiile de cazare vor fi mai 
bune: rezerve cu câte 2 paturi, 
TV, grup social separat ș.a., în 
funcție de posibilitățile unității. 
Casa nu va deconta serviciile 
care se efectuează la cererea 
pacientului. De exemplu, dacă 
vrea cineva să-și facă o 
operație estetică sau nu are 
recomandare de tomografie 
computerizată noi nu suportăm 
cheltuielile. Poate să 
beneficieze de aceste servicii 
dar pe banii lui.

Anda Patricia Șerfezeu au 
prezentat piesele cu care 
vor participa în noiembrie 
la Remember Enescu la 
București, spectacolul de la 
Deva constituind pentru 
ele o repetiție generală, o 
verificare publică. Dar și 
colegii lor, indiferent de 
vârstă, s-au prezentat 
bine, onorându-și statutul 
de elevi ai unei școli de 
muzică. (V. ROMAN)

Atanasie Reis întreabă 
RAIL Hunedoara de ce nu-i 
soluționează cererea

Pentru că nu găsesc 
rezolvarea la cei îndreptățiți 
cetățenii ne scriu la redacție. Așa 
aflăm, din păcate, la câte necazuri 
mai trebuie să facă față oamenii.

Atanasie Reis locuiește în 
Bretea-Română la nr. 63. De ce 
este nemulțumit? Domnia sa este

Royal Canadian Air Force (s, 
ep. 18)12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 51) 
13.50 Ani de liceu (s, ep. 38)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s, 
ultimul ep.) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Rosalinda (s, 
ep. 47,48) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Walker, polițist 
texan (s, ep. 18) 21.20 
Chestiunea zilei (ediție 
specială) 21.30 Fotbal Liga 
Campionilor (d) 22.30 Știri 
(în pauză)

Și6.50-12.25 Filme 
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) 18.30 Renzo și 
Adriana (s) 19.30 Lanțurile 
iubirii (s) 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Un 
pezevenghi de Dumnezeu 
(co. SUA 1984)

f

Ședința Consiliului 
r r

județean
(Urmare din pag. 1)

Fără discuții partizane ori împotriviri de vreun fel, 
consilierii județeni au aprobat două propuneri extrem 
de importante și cu rezonanță pentru existența 
comunităților din localitățile avute în atenție. Este vorba 
de propunerile de declarare drept zone defavorizate a 
perimetrelor Hunedoara - Căian și Poiana Ruscă. 
Hotărârile Consiliului județean vor urma filiera prevăzută 
în Legea zonelor defavorizate, având ca punct final 
Guvernul României.

Și celelalte probleme aflate pe ordinea de zi au fost 
dezbătute cu responsabilitate și discernământ și 
adoptate ca hotărâri ale Consiliului județean Hunedoara.

CUM SE MAI TOACĂ)
BUGETUL TARII

(Urmare din pag. 1)

Premierul Radu Vasile a 
încercat, de ochii lumii, să 
facă un pas spre 
restructurarea administrației 
centrale, reducând de la 20 la 
15 numărul ministerelor. în 
locul ministerelor dispărute au 
"răsărit" însă mult mai multe 
agenții naționale, în realitate 
neproducăndu-se nici un fel 
de reducere de personal. Ba 
din contră, s-a mărit numărul 
salariaților din administrația 
centrală.

O simulare de reducere, 
spre exemplu, s-a făcut în 
cadrul Ministerului
Agriculturii, dl Mureșan 
susținând mereu că a făcut și 
face reformă în cadrul 
ministerului pe care-l 
conduce. Dar în realitate 
ministerul are peste 370 de 
salariați, reducând numărul 
nici cu 20 de posturi, plecând 
cei pensionați de bătrânețe, 
uitați pe funcții de nu se știe 

și al unui

Pentru că nu

proprietarul 
apartament în municipiul 
Hunedoara.
locuiește nimeni la adresa 
respectivă și nu are bani, el a 
făcut o cerere către RAIL 
Hunedoara (din 7.10.1999, nr. 
7296) prin care solicita blindarea 
caloriferelor. Instituția 
hunedoreană i-a răspuns, con
form celor declarate de Atanasie

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 
Comisarul Rex (s) 21.00 CI5: 
Profesioniștii (s) 22.00 
Românie, Românie... 22.15 
Știri 22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

HBG>
10.00 Echipa specială 

(thriller SUA 1996) 11.30 
Șapte ani în Tibet (dramă 
SUA 1997) 13.45 Jucătorii 
de baseball (co. SUA 1993) 
15.30 Cei trei mușchetari 
(f.a. SUA 1993) 17.15 Con
cert Cher 1999 18:45 Două 
zile în Los Angeles (f.a. SUA 
1996) 20.30 Despărțirea (co. 
SUA 1994) 22.00 Othello 
(dramă SUA 1996) 0.00 
Liceenele din Beverly Hills 
(co. SUA 1995) 

când. Seismul s-a resimțit 
mai acut în teritoriu, 
respectiv la DGAIA. Faptul 
că nici acum nu s-au emis 
bonurile valorice pentru 
motorină (cu toate că 
perioada pentru însămănțări 
a expirat), denotă că nu s-a 
recurs la soluția anunțată de 
ministru care spunea că 
resursa de acoperire 
financiară o reprezintă 
restructurarea din minister.

Nici în celelalte ministere 
lucrurile nu stau mai bine, 
unii dintre miniștri și dintre 
cei ce conduc direcții sau 
servicii fiind mai mult 
preocupați de afacerile 
proprii, activitate pentru care 
sunt plătiți din greu din 
bugetul țării. Atâta vreme cât 
nu se face ordine de la cap, 
adică de unde se impute 
peștele, este greu de crezut 
că lucrurile se vor așeza 
curând pe up făgaș normal 
în țara noastră.

Reis, că va da curs solicitării 
doar când datoria acestuia 
către RAI L atinge 10 milioane 
de lei. Pensionar, Atanasie Reis 
nu-și permite să suporte 
cheltuielile de întreținere a 
apartamentului din municipiul de 
pe Cerna așa că a cerut 
debranșarea de la rețea. Ce-i 
de făcut atunci, în condițiile în 
care RAIL nu dă curs cererii?

Sorina POPA

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r)
9.15 Poliția informează (r)
9.45 Info Matinal 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Cutia Pandorei (r) 15.15 
Post meridian 17.30 La 
izvorul dorului 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Telejurnal
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Reporter Tele 7 0.00 Știrile 
locale 0.30 Ora H - 
emisiune.de confesiuni

PRO TV - 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

îietescc»

Miercuri,
27 octombrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă faceți prea multe 
probleme fără un motiv serios, 
iar partenerul se supără pe dv. 
Nu vă uitați cine ce face la 
locul de muncă, ci mai bine la 
dv.

3 TAUR 
(21.IV - 21.V)

Vă dăruiți cu totul muncii, cu 
o hotărâre ce vă ridică peste 
ceilalți. în privința banilor fiți 
prudenți, riscați să vă 
păcălească cine nu bănuiți.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Pregătiți-vă pentru eveni
mente neplăcute la slujbă și 
acasă. Starea dv de spirit e 
labilă așa că nu intrați în 
afaceri, fiți atenți la cheltuieli.

3 RAC 
(22.VI ■ 22.VII)

Tinerii nu se simt în apele lor, 
au impresia că muncesc 
degeaba pentru că nu au 
succes, dar sunt norocoși în 
viața particulară.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Nativii primei decade sunt 
mai încordați ca de obicei, deci 
să amâne deciziile importante. 
Multă prudență se recomandă 
și celorlalți.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

V-ați străduit să vă faceți 
înțeleși de ceilalți. Schimbați 
tactica, acceptați lumea așa 
cum este și vă puteți acomoda.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.iL}

Nu aveți motive să vă 
plângeți, aveți o dispoziție 
bună. Vă faceți treaba cu zel, 
deși nu aveți chef de lucru. 
Cheltuiți cam mult.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Dimineața vă ajută astrele 
așa că vă puteți rezolva 
discuțiile despre profesie. 
Puteți realiza o călătorie, 
cunoștințe noi.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

O zi instabilă pentru cei 
născuți în prima parte a lunii 
decembrie. Dacă nu reușiți 
să comunicați cu colegii și 
dv purtați vina, sunteți 
agresiv.

3 CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Puteți culege roadele 
trudei dv anterioare. Vi se 
rezolvă nu numai situația 
familială, dar și profesională, 
posibilități de călătorie sau 
învățământ.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Dacă ceva nu vă reușește, 
nu renunțați la luptă; mai 
încercați până reușiți. Unii 
colegi vă calcă pe nervi, dar 
rezistați.

O PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)

Sunteți activi, întreprinzători 
și rezolvați treburi de familie. 
Dar un eveniment neprevăzut 
vă poate scoate de pe făgașul 
normal.

X._________________________ J
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■? Spori
Azi la Hunedoara, 

derby-ul seriei a Il-a

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL

CORVINUL - 
ARO C-luna
• Azi, etapă în fotbalul 

divizionar A, B și C. Me
ciurile din diviziile B și C 
încep la ora 11, iar din 
Divizia A, la ora 14.

■ La Hunedoara meciul 
dintre Corvinul (locul 2 în 
clasament) și ARO C-lung 
(locul 1) este veritabil 
derby al etapei a 14-a din 
Turul Campionatului.

• ASA Aurul Brad (locul 
9 în clasament) primește 
replica echipei Minerul 
Certej (locul 5), partidă ce 
se anunță a fi echilibrată, 
între două formații bine 
cotate în seria a IV-a a 
Diviziei C.

Cu toate că ora începerii 
meciului Corvinul - ARO e 
qpai puțin convenabilă pentru 
multi dintre cei care ar dori 
să vizioneze această partidă 
de maximă importanță pen
tru ambele formații, credem 
că multi spectatori vor fi pre- 
zenți în tribunele stadionului 
Corvinul. O știe toată su
flarea hunedoreană că idolii 
lor se află într-o bună formă' 
sportivă, mărturie stând re
zultatele foarte bune obți
nute în confruntarea cu 
echipe bine cunoscute - 
UTA, ASA Tg. Mureș, Gaz 
Metan și altele, ajungând pe 
un binemeritat loc secund, la 
egalitate de puncte cu li
derul clasamentului, pe care 
hunedorenii speră să-l de
troneze chiar prin victoria de 
azi a Corvinului.

Elevii antrenorului Victor 
Roșea s-au pregătit cu ace
eași seriozitate și abordează 
și partida de azi cu gândul 
doar la VICTORIE. Așa cum 
a promis Victor Roșea, încă 
de la început, pe măsură ce 
echipa acumulează tot mai 
pregnant tactica preconizată, 
vor veni rezultatele, va crește 
și spectacolul fotbalistic ce îl 
oferă tânăra echipă hune
doreană. Așa a fost și la Timi
șoara, așa se va demonstra și 
azi, în derby-ul etapei. Un 
minunat prilej pentru noi să 
participăm la acest nou exa
men al Corvinului.

Sabin CERBU

f-------- ----------------

Joc la discreția gazdelor

Rodostar Deva -
Venus Chișcădaga 6-1

Pe o vreme favorabilă fotbalului, sta
dionul din Ilia a găzduit sâmbătă dimineața 
partida contând pentru etapa a Vll-a a Cam
pionatului județean între Rodostar Deva și 
Venus Chișcădaga. Echipa deveană formată 
dintr-o combinație între lotul de arbitri și 
reprezentanți ai sponsorilor a reușit să se 
impună de o manieră categorică în fața 
neexperimentatei echipe oaspete. Deși jocul 
nu s-a ridicat la un nivel tehnico-tactic prea 
bun, spectacolul sportiv a fost agreabil, 
plăcerea de a juca a combatanților, fair-play- 
ul și numărul mare de ocazii și de goluri, dând 
culoare partidei.

Devenii au deschis repede scorul, în 
minutul 9 Ormenișan fructificând o pasă a lui 
Nacu: 1-0. Oaspeții au replicat, dar golul lui 
Szocs din minutul 15 a fost anulat pentru 
ofsaid. Apoi, în minutul 36, după ce portarul 
Pop l-a blocat într-o primă fază pe Orme
nișan, Ardelean a înscris cu un lob de la 16 m, 
stabilind scorul la pauză: 2-0. De remarcat că 
în min. 44 Venus a mai punctat o dată prin 
Miheț, dar din nou golul a fost anulat pe motiv 
de ofsaid.

în repriza secundă iureșul gazdelor s-a 
întețit, lipsa de pregătire fizică și de experiență 
a oaspeților spunându-și cuvântul. Devenii au 
punctat prin Kovacs (min. 54, 80 și 86) și prin 
Ormenișan (min. 73), proporțiile scorului fiind 
limitate doar de intervențiile salvatoare ale 
portarului Pop. Golul de onoare al oaspeților 
a fost înscris în minutul 90 de căpitanul Dubar 
care a stabilit scorul final: 6-1.

Bun arbitrajul brigăzii formate din Vasile 
Capotescu - la centru și Zoltan Gergely și 
Ramses Stanca - asistenți.

RODOSTAR: Hui - lusco (75 A. Radu), 
Csiki, Nacu (cpt.), Orbonaș, Darvaș - Orme
nișan, Ardelean, Dobrin, Duma, Kovacs.

VENUS: Pop - Marinău (59 Asurloaie), 
Andrieș, Mureșan, Miheț (71 Matei) - Dubar, 
Szocs, Mihăieș - Covaci, Zisu, Sergiu (70 
Barna).

Ciprian MARiNUȚ
Rezultatele etapei a 7-a: Unirea Vețel

- Santos Boz 9-0; Gloria Geoagiu - Energia 
VenusDeva 3-2; Rodostar Deva 

Chișcădaga 6-1.

CLASAMENTUL
1. Unirea Vețel 7 5 0 2 30-8 15
2. Energia Deva 7 5 0 2 19-8 15
3. Rodostar Deva 7 4 1 2 27-14 13
4. Gloria Geoagiu 7 4 1 2 16-13 13
5. Venus Chișcădaga 7 1 1 5 12-37 4
6. Santos Boz 7 0 1 6 3-27 1

Etapa viitoare: Energia - Rodostar
(sâmbătă, ora 11), Santos Boz-GI. Geoagiu: 
Venus - Un. Vețel (duminică)

ftP/WZM 87
Rezultatele etapei a 13-a: Chindia 

Târgoviște - Midia Năvodari 0-3; Petrolul 
Moinești - Laminorul Roman 2-0; Tractorul 
Bv. - Metrom Bv. 2-1; Dacia Pitești - Dună
rea Galați 3-0; Callatis Mangalia - Gloria 
Buzău 1-0; Foresta Suceava - Diplomatic 
Focșani 4-1; Poli, lași-Juventus Buc. 1-0; 
Sportul Stud. - Poiana Câmpina 2-0; 
Cimentul Fieni - Precizia Săcele 1 -1.

CLASAMENTUL
1. Midia Năv. 13 10 1 2 25-7 31
2. Foresta Suc. 13 10 1 2 25-9 31
3. Sportul Stud. 13 9 1 3 26-13 28
4. Laminorul R. 13 8 2 3 25-11 26
5. Metrom B. 13 7 2 4 18-12 23
6. Callatis M. 13 7 1 5 16-12 22
7. Dacia Pitești 13 6 4 3 18-16 22
8. Cimentul 13 6 2 5 16-11 20
9. Tractorul B. 13 6 2 5 14-12 20
10. Diplomatic 13 5 2 6 15-14 17
11. Petr. Moinești 13 5 2 6 10-13 17
12. Poiana Câmp. 13 5 1 7 18-19 16
13. Dunărea Galați13 5 1 7 15-24 16
14. Juventus Buc. 13 4 3 6 10-19 15
15. Precizia S. 13 2 4 7 9-14 10
16. Poli, lași 13 3 1 9 12-25 10
17. Chindia Târg. 13 2 0 11 9-27 6
18. Gloria Buzău 13 1 2 10 6-28 5

Șah în premieră la Geoagiu- 
Băi

Competiție
șahista la nivel 

national
Perioada 9-17 octombrie, a.c. a în

semnat pentru stațiunea Geoagiu-Băi o 
verificare a potențialului său de organizator 
al unei competiții șahiste oficiale de nivel 
național. Examenul a fost trecut cu bine de 
SC "Germisara” SA cu sprijinul sponsorului 
principal SC “QUASAR" SA Deva.

Campionatul național pe echipe mixțe 
divizia B a reunit la start 22 echipe. Primele 
7 runde s-au desfășurat în sistem elvețian 
după care primele 8 echipe și-au disputat 
întâietatea prin meciuri eliminatorii. Pe pri
mele 2 locuri care asigură promovarea în 
divizia A s-au situat CS "Potaissa” Turda - 
echipă detașată net de restul competitoa
relor, câștigând toate meciurile - și "Oțelul” 
Galați. Pe locurile 3-4 s-au clasat "Mondiala” 
Satu-Mare și "Minerul" Livezeni, echipa din 
județul nostru fiind o adevărată surpriză prin 
jocul și locul ocupat. Echipa a ll-a a Clubului 
de Șah Deva a ocupat în final locul 15, devan
sând cu 2 locuri rangul inițial de concurs. La 
finele campionatului primelor 4 echipe le-au 
fost oferite premii de către sponsorul con
cursului SC "QUASAR” SA Deva, care în plus 
a dotat clubul județean de șah cu jocuri de 
șah și cronometre de joc necesare pregătirii 
echipelor și îndeosebi copiilor. Rezultatul 
acestui sprijin material are urmări în perioa
dele viitoare, fiind argument pentru organiza
rea și a altor corrfțDetiții șahiste de nivel 
național în județul nostru. Condițiile de cazare 
și masă asigurate de SC "Germisara" SA 
Geoagiu-Băi au fost apreciate de sportivi, 
întâmpinându-se o singură dificultate: lipsa 
apei reci în ultimele zile de concurs. Soli
cităm Consiliului Local Geoagiu și Consiliului 
Județean alocarea de fonduri pentru rezol
varea sursei de apă Folorât, astfel ca imagi
nea stațiunii să nu aibă de suferit.

Perspectiva dezvoltării și ridicării nive
lului calității acestui sport necesită investiții 
mici, dar efectele educative și moral volitive 
remarcabile generațiilor viitoare sunt evi
dente. în acest sens reînființarea cercului de 
șah pentru copii la Palatul Copiilor din Deva 
este un eveniment important. Competițiile 
viitoare (finalele naționale de seniori din 
decembrie 1999 și semifinalele de juniori din 
ianuarie 2000) necesită însă minime spon
sorizări din partea celor care pot sprijini 
sportul minții.

Corneliu Hotăran,
președintele Comisiei Județene de Șah

Cr DIVIZIA C5
Rezultatele etapei a 13-a: Mecanica j 

Sibiu - Oltchim Rm Vâlcea 0-0; Rapid i 
Brașov - FC Sf. Gheorghe 1-1; Petrolul I 
Stoina - Minerul Berbești 2-0; Minerul I 
Mătăsari - Gilortul Tg. Cărbunești 1-0; 
Viromet Victoria - AS Curtea de Argeș 2-0; 
Pandurii Tg. Jiu - Șoimii Sibiu 2-1; Textila 
Prejmer - Romradiatoare 2-0; Petrolul 
Drăgășani - Petrolul Țicleni 2-1; Forestierul 
Stâlpeni - Nitramonia Făgăraș 3-2.

CLASAMENTUL
1. Pandurii T. 13 11 0 2 33-13 33
2. Șoimii 13 11 0 2 30-12 33
3. C. de Argeș 13 8 2 3 23-14 26
4. FC Sf. Gheorghe 13 7 1 5 23-14 22
5. Viromet Vie. 13 7 1 5 17-14 22
6. Oltchim R. 13 6 2 5 18-13 20
7. Min. Mătăsari 13 6 1 6 19-15 19
8. Textila Prej. 13 6 1 6 10-12 19
9. Min. Horezu 13 5 3 5 12-12 18
10. Petr. Țicleni 13 5 3 5 20-22 18
11. Petr. Stoina 13 5 2 6 22-24 17
12. Nitramonia 13 5 2 6 16-20 17
13. Mec. Sibiu 13 4 3 7 13-25 14
14. Gilortul Tg. C. 13 4 1 8 12-13 13
15. Petr. Drăgăș. 13 4 1 8 15-25 13
16. Forestierul 13 4 0 9 13-27 13
17. Rapid B. 13 2 4 7 9-20 10
18. Romradiatoare 13 2 3 8 9-19 9

z

DIVIZIA A TINERET
1. Gloria Bistrița 13 9 3 1 29-16 30

2. FC Argeș 13 9 2 2 24-10 29

3. FC Onești 13 8 2 3 22-7 26

4. Petrolul 13 7 4 2 19-17 25

5. FCM Bacău 12 6 4 2 18-12 22

6. Rapid 13 6 3 4 33-19 21

7. Dinamo 12 5 6 1 13-6 21

8. FC Brașov 13 6 2 5 26-17 20

9. Farul C-ța 13 6 0 7 32-31 18

10. CSM Reșița 13 4 5 4 22-19 17

11. Univ. Craiova 13 4 5 4 19-18 17

12. Oțelul Galați 13 4 1 8 23-27 13

13. Steaua 13 3 4 6 18-25 13

14. Rocar Buc. 13 3 3 7 15-22 12

15. FC Național 12 3 2 7 24-28 11

16. Astra Ploiești 12 3 2 7 15-20 11

17. Extensiv Cv. 13 3 2 8 12-32 11

18. Ceahlăul P.N. 13 1 0 12 8-54 3

CLASAMENTELE JUNIORILOR
JUNIORI Al

1. FC Corvinul 6 6 0 0 38-3 18
2. Jiul Petroșani 6 3 0 3 13-7 9
3. Victoria Călan 6 3 0 3 12-26 9
4. Viitorul Orăștie 6 0 0 6 0-27 0

£ JUNIORI B î )

1. FC Corvinul 6 6 0 0 55-3 18
2. Jiul Petroșani 6 4 0 2 24-15 12
3. Victoria Călan 6 1 0 5 11-34 3
4. Viitorul Orăștie 6 1 0 5 13-51 3

X
Q JUNIORI C )
I.Tehno Simeria 9 8 0 1 38-9 24
2. FC Corvinul 9 7 1 1 52-12 22
3. Starting Deva 9 7 0 2 40-14 21
4. ASA Aurul Brad 9 7 0 2 33-14 21
5. Dacia Orăștie 9 5 1 3 34-11 16
6. CSS Hunedoara 9 3 0 6 19-28 9
7. Cetate Deva 9 3 0 6 10-37 9
8. Minerul Certej 9 2 0 7 9-30 6
9. CIF Aliman Brad 9 1 0 8 7-31 3
10. Viitorul Orăștie 9 1 0 8 8-64 3

O DIVIZIA C6
Rezultatele etapei a 13-a: Laminorul 

Beclean - Olimpia Salonta 3-0; Minerul 
Ocna Dej - Progresul Șomcuța Mare 2-0; 
Armătura Zalău - Oașul ’94 Negrești Oaș 1- 
2; Crișul Aleșd - Phoenix Baia Mare 3-1; 
CFR Cluj - Minerul Sărmășag 4-1; Someșul 
Satu Mare - Unirea Dej 3-1; Olimpia Gherla 
- Arieșul Turda 3-0; FC Baia Mare - Silvana 
Cehul Silvaniei neprezentare oaspeți; Ind. 
Sârmei - Câmpia Turzii - a stat.

CLASAMENTUL

X.

1. Olimpia Gh. 13-10 1 2 32-10 31
2. FC Baia M 12 9 1 2 35-12 28
3. Ind. S. C. Turzii 12 9 1 2 19-15 28
4. Oașul Neg. 12 8 2 2 23-15 26
5. Someșul S.M. 12 7 0 5 15-17 21
6. Phoenix 12 6 2 4 23-21 20
7. Progr. Șomcuța 12 6 1 5 24-15 19
8. Arieșul Turda 12 6 1 5 16-20 19
9. CFR Cluj 12 5 2 5 26-25 17
10. Unirea Dej 12 5 1 6 21-17 16
11. Armătura 13 5 1 7 18-18 16
12. Crișul Aleșd 13 5 1 7 20-21 16
13. Min. Ocna 12 4 0 8 16-21 12
14. Min. Sărmășag 12 3 2 7 15-21 11
15. Laminorul B. 12 3 0 9 16-30 9
16. Olimpia Sal. 12 1 1 10 6-38 4

Rezultatele etapei a 12-a: Metalul Crișcior
- Victoria Călan 0-8; FC Paroșeni Vulcan - 
Casino Ilia 7-2; CIF Aliman Brad - Min. Aninoasa 
0-2; Univ. Petroșani - Dacia Orăștie 6-0; Victoria 
Dobra - Constr. Hunedoara 4-2; Retezatul Hațeg
- Min. Bărbăteni 4-3; Min. Poiana Ruscă - CFR 
Marmosim Sim. 3-1.

CLASAMENTUL ETAPEI XII 24 OCT.
1999

1. Victoria Călan 12 10 2 0 37-8 32
2. CFR Marm. Sim. 12 9 2 1 42-15 29
3. FC Par. Vulcan 12 8 2 2 46-13 26
4. Retezatul Hațeg 12 7 3 2 42-14 24
5. Constr. Huned. 12 6 3 3 35-15 21
6. Min. Bărbăteni 12 6 1 5 33-23 19
7. Min. P. Ruscă 11 6 1 4 23-21 19
8. Casino Ilia 12 5 3 4 31-20 18
9. Victoria Dobra 11 4 1 6 27-32 13
10. Univ. Petroșani 12 4 0 8 26-36 12
11. Min. Aninoasa 12 4 0 8 19-36 12
12. FC Dacia Orăștie 12 2 2 8 28-60 8
13. CIF Aliman Brad 12 1 0 11 7-44 3
14. Met. Crișcior 12 1 0 11 16-75 3

Etapa viitoare, 31 oct. 1999:
CFR Marmosim - Met. Crișcior
Victoria Călan - FC Paroșeni-Vulcan 
Casino Ilia - CIF Aliman Brad
Min. Aninoasa - Univ. Petroșani
Dacia Orăștie - Victoria Dobra 
Constr. Hunedoara - Retezatul Hațeg
Min. Bărbăteni -- Min. Poiana Ruscă

— >X____________________________________ /\___ /
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Despre fabrica de 
conserve fructe și legume 
"Hațegana" din Hațeg s-au 
auzit în ultimii ani zvonuri 
care acreditau ideea că 
falimentul e o chestiune de 
luni dacă nu de zile. Cum un 
sâmbure de adevăr există în 
orice poveste l-am întrebat 
pe dl ing. Liviu Ion Bardan, 
directorul general al 
societății, cât de adevărată 
este această sumbră 
perspectivă în cazul 
“Hațeganei”, una din ultimele 
firme de profil din Ardeal.

REP.: Deci, die director, 
cum stați cu...falimentul?

L.B.: Mă tem că îi voi 
“dezamăgi” pe mulți când voi 
spune că nici nu se pune 
problema încetării activității. 
Fără spectaculozitate, afirm 
ca acest an a fost bun din 
punctul de vedere al 
activității. Am făcut producție 
de 4 miliarde de lei într-o 
gamă sortimentală largă, 
ceea ce reprezintă o creștere 
față de anul trecut. După 
mulți ani, am ajuns să lucrăm 
din nou pe două schimburi.

REP.: Ați vorbit de o 
gamă sortimentală largă. Ce 
înseamnă concret acest 
lucru?

IMM-urile 
ajutate de nemți 

Zilele trecute, Eximbank și 
banca germană KfW 
Creditanstal au semnat un acord 
de împrumut pentru dezvoltarea 
sectorului întreprinderilor mici 
șl mijlocii din România, 
împrumutul, în valoare de 50 de 
milioane mărci germane, este 
acordat pe o perioadă de 11 ani, 
cu termen de garanție de trei ani 
șl cu o dobândă de 5,2 la sută.

Din acest credit vor primi 
împrumuturi în tranșe, pentru o 
perioadă de trei ani șl cu termen 
de garanție de un an, IMM-urile 
cu capital majoritar privat, cu 
până la 250 de angajați și 
situație financiară bună. 
Valoarea unei tranșe va fi de 
maximum un milioan de mărci, 
iar dobânda va fi de 9 la sută.- 

lin an excepțional 
al producției de 

energie hidro
Deși au produs numeroase 

calamități naturale, unele cu 
efecte tragice, căderile masive 
de precipitații din acest an au 
avut și valențe pozitive. Cel 
puțin la capitolul energeticii 
hidro ce produce exclusiv prin 
forța propulsoare a apelor.

Această stare de fapt ne-a 
fost confirmată la sediul Filialei 
Hidrocentrale Hațeg de către 
directorul tehnic-producție al 
acesteia, dl ing. Ion Drăghici: 
“A fost un an bun pentru noi. 
La nouă luni de zile din acest 
an am înregistrat o producție 
de 449,3 milioane de kWh, cu 
aproape 70 de milioane de 
kWh mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecbt. în 
luna octombrie am adăugat 
producției la nouă luni încă 
11,5 milioane kWh, rezultatele 
făcând din acest an unul 
record al producției de energie 
hidro”.

în tabloul general al 
producătorilor de energie, 
hidroenergeticienii au avut în 
1999 un aport decisiv. Dacă 
înainte de 1989, ponderea 
energiei hidro, la producția de 
atunci, reprezenta cca. 20 de 
procente, în 1999, după zece 
ani, procentul s-a ridicat la 
46,4 procente, cu un maxim în

L.B.: Am produs cca. 25 
de sortimente de conserve, 
unele tipuri fiind oferite pieței 
după ani buni de pauză. Este 
vorba de vinete în ulei, ardei 
iute, roșii în bulion, conopidă 
în saramură, în oțet, pe lângă 
tradiționalul gem de căpșuni, 
compot de caise, mazăre la 
borcan.

“Hațegana” speră 
la mai bine

REP.: Pentru cine ați 
produs atâtea feluri de 
conserve ? Aveți piață?

L.B.: Am renunțat de mult 
la obiceiul de a pro'duce pe 
stoc. De la începerea toamnei 
am vândut deja o treime din 
ce-am produs peste vară. Mai 
avem în stoc marfă în valoare 
de 2.6 miliarde de lei.

REP.: Mai mult de 
jumătate din ce ați produs. Nu 
e cam mult...

L.B.: Nu, pentru că 
sezonul desfacerii tocmai a 
început la noi și se întinde 
până la vară când apare noua 

Dezmembrarea fostului combinat siderurgic de la Călan 
în 12 societăți comerciale de sine stătătoare le-a adus pe 
toate în situații critice. Iar vechea cocserie este de mult

un depozit de fier vechi. Nu-l vrea nimeni?
Foto: Traian MÂNU ,

luna mai a.c., de 70,06 la 
sută. Cum costul mediu de 
producere a unui MWh se 
situează sub 7 dolari, față 
de cca. 35 de dolari cât este 
la producția termo, ne 
putem face o imagine 
asupra aportului de eficiență 
pe care producția hidro de 
energie o are în activitatea 
generală de producere 
energetică.

Vorbind despre
problemele ce se contrapun 
unei bune derulări a 
activității, interlocutorul a 
amintit de lipsa mijloacelor 
bănești, încasarea
contravalorii producției 
livrate făcându-se cu 
întârziere și în cote 
nesâtisfăcătoare. Apoi, la 
nivelul exploatării sistemului 
energetic de la Rîu Mare - 
Retezat s-ar impune 
etanșarea versantului stâng 
al Barajului Gura Apelor. 
’Acest lucru odată realizat 
va permite o creștere a cotei 
de colectare de la 1005 metri 
deasupra mării(MDM), la 
1072 de MDM, lucru care ar 
diminua consumul specific în 
mc/kWh, cu efecte în 
reducerea și mai mult a 
costurilor de producție. 

recoltă de fructe și legume 
proaspete. După părerea mea, 
până în primăvară stocurile 
vor fi zero.

REP: E lucru cunoscut că, 
la un moment dat, produsele 
“Hațegana” sufereau la capitolul 
aspect și uneori la calitate. S- 
a îndreptat cât de cât această 
stare negativă de fapt?

L.B.: Am umblat firește și 
la acest aspect. Am schimbat 
designul tuturor etichetelor, 
borcanele cu filet au câștigat 
teren în oferta noastră, iar 
materia primă folosită este 
întotdeauna de prima mână. 
Pe lângă aceasta, la prețuri 
suntem cam la toate 
sortimentele sub prețul mediu 
pe țară. .

REP.: V-ați îmbunătățit și 
tehnologia de fabricație?

L.B.: Din păcate, situația 
financiară nu ne permite să 
investim. Suntem grevați de 
datorii către bugetul de stat de

De mai multă vreme, 
Banca Agricolă are o situație 
financiară dificilă. Acordând 
credite neperformante în 
sumă de peste 3000 de 
miliarde de lei, banca a fost 
nevoită să atragă bani de pe 
piață la dobânzi foarte mari, 
întrând într-o accentuată 
criză de capital. Acum, 
Banca Agricolă se află în 
proces de restructurare- 
privatizare, conducerea sa 
urmând să fie înlocuită de un 
Comitet de Administrare

Banca 
Agricolă se 

restructurează 
: ... - 

format dintr-un președinte și 
doi vicepreședinți, care vor 
reprezenta BNR, FPS și 
Ministerul Finanțelor.

Până la sfârșitul acestei 
luni vor fi preluate la AVAB 
active neperformante în 
valoare de circa 1300 
miliarde de lei, iar până la 
finele anului acest volum va 
crește la 2700 de miliarde de 
lei. Se anunță noi 
disponibilizări de personal, în 
timp ce economiile 
populației, însumând mai 
mult de 5000 de miliarde de 
lei, se află în deplină 
siguranță. Se speră ca banca 
să fie cumpărată de un 
investitor redutabil și de 
prestigiu.

< ________________/ 

1,5 miliarde de lei, în timp ce 
veniturile de la beneficiarii 
firmei cu capital de stat ne 
sunt “deturnate” la 
Trezorerie pentru stingerea 
acestor datorii, așa că banii 
care rămân ajung doar 
pentru plata salariilor și a 
reluării ciclului de producție. 
Ar fi nevoie, pentru a înlocui 
munca manuală a 
angajatelor, de o mașină de 
înfoliat, una de etichetat, 
precum și de un utilaj de 
înfiletare a capacelor la 
borcanele TW-ist. Poate 
privatizarea ne va aduce, 
prin intermediul unui 
investitor, puterea financiară 
necesară pentru a ne 
retehnologiza.

REP.: Considerați
atractivă firma la privatizare?

L.B.: Are un potențial 
deosebit. După calculele 
noastre, "Hațegana” va 
putea returna cca. 30 la sută 
pe an din suma care va fi 
investită. Deci, în trei ani, 
investiția, ce nu trebuie să 
fie mai mare de 2-3 miliarde 
de lei, poate fi amortizată, 
aducând satisfacții materiale 
oricărui investitor.

„Eurovenus” strălucește 
la puterea a patra

Orice investitor cu 
bani și cu imaginație își 
dezvoltă activități diverse, 
în ideea sănătoasă, 
îndelung probată de viață, 
ca una să o susțină, la un 
moment dat, pe alta. Așa 
face și patronul SC 
Eurovenus SRL din Deva, 
dl Ionel Olteanu. Alături de 
seria de preocupări în 
sfera comerțului, despre 
care am relatat în pagina 
noastră de reformă de 
săptămâna trecută, 
efectuează și prestații în 
turism. încă din primii ani 
de existență a societății a 
amenajat într-o clădire de 
pe strada Mihai Eminescu, 
din Deva, spații de cazare 
în așa-numita vilă Venus, 
la un nivel de confort de 
patru stele, după toate 
normele turismului 
internațional.

Nu de mult a luat în 
administrare complexul 
turistic Strei, unde cu o 
minte inventivă și un 
pumn de bani a săvârșit 
reale splendori. Au fost 
reparate și împrospătate 
aleile, zonele verzi,

Crește deficitul la 
bugetul de stat

T1 ranziția la economia de piață în România 
doare din zi în zi mai tare. Diminuarea drastică 
a producției și a desfacerii de mărfuri și 

produse, atât la intern cât și la export, respectiv a 
veniturilor din economia reală, dijmuiește impozitele 
și taxele, celelalte datorii cuvenite statului. Pe de altă 
parte, o serie de mamuți industriali nu-și achită de ani 
de zile obligațiile la buget, dar hrănesc pe spinarea lor 
sumedenie de firme căpușă, dau managerilor, 
membrilor AGA, ai consiliului de administrație și 
cenzorilor bani cu ghiotura, cu bună știință și cu 
aprobarea Guvernului, sfidând cel mai elementar bun 
simț, dar lustruind clientela politică.

COMENTARIUL PAGINII
în același timp, inovațiile Ministerului Finanțelor 

de a impune biruri dintre cele mai aberante 
investitorilor privați determină exacerbarea evaziunii 
fiscale, respectiv adâncirea economiei subterane, 
care aproape că depășește volumul economiei albe, 
la vedere, iar corupția, până la structurile cele mai de 
sus, văduvește și ea bugetul statului de alte 
importante resurse financiare.

Corolar al tuturor acestora, la care se adaugă 
neputința și neștiința organismelor de resort de a 
colecta datoriile către stat, bugetul devine tot mai 
sărac, de care se trage ca de o praștie din toate 
părțile. Praștie... De unde?

Așa se explică dublarea, în ultima perioadă, a 
deficitului bugetului de stat, acesta fiind, la 30 
septembrie a.c., de peste 7700 miliarde de lei, iar la 
jumătatea lui octombrie .a.c, cu circa 7000 de miliarde 
de lei mai mare.

Cum cei avizați știu, în OU nr. 140/1999 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe 1999 s-a stipulat ca 
o parte a încasărilor din privatizare - respectiv suma 
ce va depăși 4900 de miliarde de lei - să fie destinată 
direct pentru finanțarea deficitului bugetar. întrucât 
valoarea totală obținută până acum din privatizare 
este de 8000 de miliarde de lei, înseamnă că 3100 de 
miliarde de lei au fost puși la dispoziția trezoreriei, ca 
finanțare a deficitului bugetului de stat. Ca urmare, 
acești bani nu sunt considerați venituri la buget, deci 
se scad din totalul veniturilor bugetare, care sunt 
astfel mai sărace, ei compensând în oarecare măsură 
deficitul bugetar.

Cum nevoile țării sunt tot mai mari, iar bugetul tot 
mai sărac, rezultă de la sine că viața nu poate fi decât 
tot mal grea.

^Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

căsuțele de vacanță, a fost 
organizat un impunător 
spațiu pentru discotecă în 
aer liber, echipat cu toată 
aparatura adecvată, iar 
bătrâna clădire a primit o 
față nouă și un nume - vila 
Anne - care găzduiește 
spații de cazare de 
asemenea la standarde 
europene. Strălucirea 
celor patru stele de confort 
și amabilitatea perso
nalului asigură un grad de 
ocupare maximă în tot 
timpul anului, rezervările 
celor două garsoniere și 
două apartamente
făcându-se din timp și în 
siguranță. Firește, și la 
prețuri competitive cu 
servicii similare din râvnita 
Europă. Mai are șl pe la noi 
lumea bani.

Despre perspectivele 
imediate în domeniu, dl 
Ionel Olteanu amintește:

- Se află în stadii 
avansate de execuție la 
Strei o casă de vacanță în 
stil american, care va avea 
un nivel ambiental tot de 
patru stele. în anul viitor 
preconizăm construirea 

)

unei piscine și a unei 
plaje și ridicarea 
gradului de confort din 
căsuțele existente. în 
aceeași notă și la același 
nivel restaurăm și 
amenajăm un conac în 
comuna Ilia, unde 
oaspeții, români și 
străini, vor fi primiți cu 
respectul cuvenit, cu 
maximă solicitudine. Mai 
avem și alte gânduri.

Urmărind evoluția în 
timp a SC Eurovenus 
SRL Deva, consemnân- 
du-i adesea reușitele, în 
pofida dificultăților de 
tot felul de care nu este 
scutită nici această 
societate (iar Ionel 
Olteanu nu se 
împăunează cu rea
lizările și dezvăluie cu 
sinceritate și realism 
sinuozitățile generate de 
dureroasa noastră 
tranziție la economia de 
piață), nutrim nădejdea 
că toate gândurile bune 
ale sus-numitului patron 
vor deveni realitate. Așa 
cum însuși el sublinia - 
încet, dar sigur.
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Cercul de machete - jucării

NU-IO JOACĂ SĂ FACI JUCĂRII...
Ne-am convins de cele 

afirmate mai sus vizitând Cer
cul de machete-jucării al Pala
tului Copiilor din Deva, 
despre care se poate spune că 
are o “istorie” relativ scurtă, 
fiind înființat în 1994.

Aici copiii sunt cu ade
vărat în “elementul” lor. Por
nind de la o bucată de placaj, 
un șablon și o pânză de trafo
raj, ei își construiesc, pas cu 
pas, cu meticulozitate și pasi
une, obiectele care le sunt 
cele mai dragi la această 
vârstă. Jucăriile parcă prind 
viață sub mânuțele lor ce do
bândesc tot mai multă price
pere și care nu se mai satură 
lucrând. Profesorul loan 
Ștefan îi îndrumă cu iscusință 
și răbdare, fiindcă “aici copiii 
trebuie să învețe că orice lucru 
se face respectând o anumită 
tehnologie și un anume nivel 
de calitate”.

Deși este inginer electro
mecanic de meserie, profe
sorul Cercului de machete- 
jucării este un împătimit al 
inventicii, al design-ului, sti- 
mulându-le astfel și copiilor 
creativitatea și imaginația (ca
re dă destul de repede rezul-

X_________________

La văr sta focului, ei își fac singuri jucăriile
Foto: Tralan MÂNU

«---------- ------------------------------------

I, MUSIC BOX
domeniile științei veryeurope.com mult mai inte-

După apariția culegerii Law
less afirma într-un interviu: 
"Timp de mai bine de zece ani 
am îngrozit puritanii cu muzica 
noastră. Criticii nu ne conside
rau muzicieni, deși multe piese 
au devenit odată cu trecerea 
anilor bucăți clasice de heavy 
metal. W.A.S.P. a dispărut pen
tru că nu mai există trupa care 
i-a adus consacrarea. Odată cu 
plecarea lui Chris forța grupului 
s-a diminuat foarte mult, lucru 
observat pe The Crimson Idol. 
Aș dori ca formația să redes
copere teatralitatea de la debut, 
însă până atunci voi continua 
sub numele de Lawless. Alături 
de chitaristul Bob Kulick voi 
scoate în aprilie '94 un album și 
o să vedeți că nu are nimic în 
comun cu W.A.S.P.”■___________________________  

tate vizibile). Cam așa se ex
plică și actualul profil al cercu
lui, în cazul căruia s-a renunțat 
la traforajul “clasic”, cum era 
conceput inițial, în favoarea unui 
sistem mai atractiv: jucării din 
lemn asamblate din mai multe 
piese (stil “lego”, cu îmbinare 
prin crestătură) - așa-zisele ju
cării ecologice, vopsite în ulei 
ori în culori netoxice.

Pentru a avea materie primă 
cât de cât suficientă, s-a stabilit 
cu acordul părinților ca fiecare 
copil să plătească câte 15 000 
de lei pe semestru, bani din care 
se cumpără în primul rând pla
caj. In rest, necesarul e acoperit 
în mare parte prin autodotare. 
Copiii sunt însă dedicați acestei 
preocupări și “este îmbucurător 
că practic cu fiecare an crește 
numărul celor care doresc să 
frecventeze acest cerc”, preci
zează profesorul Ioan Ștefan.

Alexandru Szekely este 
membru al cercului chiar de la 
înființarea sa și, după ce a învă
țat să construiască de toate, 
acum îl pasionează machetele și 
modelele noi, în timp ce acasă 
are deja o adevărată expoziție 
cu jucăriile proprii. Ion 
Csengeli (clasa a IV-a) vine la

Pe adresa lui Lawless au 
sosit foarte multe scrisori de la 
fani care îi cereau să continue. 
Așa și-a dat seama că dacă ar fi 
continuat sub numele Lawless 
stilul ar fi fost același, de aceea a 
revenit la numele W.A.S.P. înce
pând lucrul la un nou album.

Blackie a renunțat la con
tractul cu casa de discuri EMI 
semnând în februarie '94 cu casa 
de discuri Raw Power. Multe 
trupe mari au renunțat la con
tractele cu marile case de discuri, 
pentru că acestea erau mai pre
ocupate de muzica pop comer
cială. De aceea s-au orientat spre 
casele mici independente sau și- 
au deschis propriile case de 
discuri.

în luna iunie 1995 a apărut 
discul “Still Not Black Enough” 

cursuri de trei ani: “îmi place 

foarte mult să construiesc ju
cării și să le duc apoi colegilor 
și doamnei directoare de la 
Casa de Copii Nr. I, unde sunt 
eu”... Printre mezinii cercului 
se numără și Victor Ganea (8 
ani), care a ajuns la acest cerc 
fiind trimis de sora lui mai 
mare. “Afișând” un aer mai 
mult decât cuminte, micuțul 
Victor se-ndreaptă timid cu o 
bucată de placaj spre dl pro
fesor, parcă rugându-l: “înce

peți dumneavoastră să tăiați 
aici?”; după care scoate gră
bit din plasă și ne arată cu 
mândrie obiectele realizate de 
el până acum.

Din păcate, toate aceste 
obiecte nu pot fi mai eficient 
valorificate, cu excepția parti
cipării lor la puținele con
cursuri de inventică, unde - ne 
spune coordonatorul cercului - 
“nu prea avem cu cine concura 
la acest gen de activitate”. 
Rămâne însă pentru multă vre
me satisfacția de a afla și în
văța lucruri noi și nu în ultimul 
rând aceea de a munci cu ade
vărat pentru a obține ceva 
durabil.

Georgeta BÎRLA

care a totalizat 51 de puncte, în 
revista Rock Hard ocupând locul 
al doilea. Pe album sunt incluse 
piesele: Still Not Black Enough/ 
Somebody To Love/ Black 
Forever/ Scared To Death/ 
Goodbye America/ Keep Holding 
On/' Rock And Roll To Death/ 
Breathe/1 Can't și No Way Out 
Here. Dacă The Crimson Idol a 
fost povestea lui Jonathan, Still 
Not Black Enough este povestea 
lui Lawless, albumul fiind o rela
tare a trăirilor sale din ultimii doi 
ani. Still Not Black Enough este 
un album personal cu excepția 
piesei Goodbye America cu tentă 
politică. Textele sunt reușite 
pentru că Blackie a fost de data 
aceasta sincer cu publicul său.

în august 1995 Chris Holmes 
s-a împăcat cu Lawless revenind

ȘCOALA DIN BRĂNIȘCA ARE

NEVOIE DE AJUTOR
"Chiar și cu bani puțini se pot face multe”, 

ne spune dna Larisa Crișan, directoarea 
Școlii Generale cu clasele l-VIII din Brănișca. 
"Primăria - continuă dânsa - ne-a ajutat 
foarte mult, însă mai sunt necesare unele 
lucrări de reparații la clădirea școlii.”

Școala din Brănișca are peste 100 de elevi, 
profesorii care își desfășoară activitatea aici 
fiind în marea lor majoritate calificați. Una dintre 
marile probleme - comună atât profesorilor cât 
și elevilor - este naveta obositoare pe care 
trebuie să o facă pentru a ajunge la școală. 
Marea majoritate a profesorilor vin de la Deva, 
iar multi dintre elevi vin din satele comunei, or, 
această navetă nu este doar foarte obo
sitoare, ci și extrem de costisitoare. Cu toate 
acestea, rezultatele la învățătură sunt relativ 
bune. Există elevi foarte buni care au avut 
rezultate meritorii la olimpiadele și concursurile 
școlare, unii dintre ei intrând cu medii mari la 
cele mai bune licee din Deva.

O inițiativă lăudabilă aparținând dnei direc
toare Crișan este cea de constituire a unui mini-

laborator de informatică, astfel încât elevii să se 
poată obișnui cu computerul. Pentru concre
tizarea acestei inițiative s-a recurs la ajutorul unei 
firme de specialitate, copiii învățând pe calcu
latoarele oferite de această firmă. "Copiii pot 
astfel măcar să se familiarizeze cu computerul, 
chiar dacă nu ajung să învețe foarte multe; 
oricum în această eră a informației lucrul cu 
computerul este extrem de necesar, a învăța să 
lucrezi cu computerul fiind deci o activitate foarte 
utilă," ne mărturisește dna directoare.

Revenim în final la problema cu care am 
început, cea referitoare la reparațiile care 
sunt necesare la unele dintre corpurile de 
clădire ale școlii. Fostul internat necesită 
reparații urgente, grupul sanitar de acolo 
putând oricând să se prăbușească. Nu doar 
această clădire este foarte degradată, ci și 
magazia de lemne necesită reparații urgente. 
Se speră însă ca, în cazul unei redresări 
financiare a primăriei, să se primească banii 
necesari pentru aceste lucrări.

A.NiSTOR

De multe ori viața nu ne 
oferă doar lucruri frumoase, ci și 
dezamăgiri, decepții, lucruri la 
care nu ne așteptăm și care se 
ivesc spontan, urmând să ne 
întrebăm de ce ni se întâmplă 
tocmai nouă, oamenilor cinstiți, 
care trăim decent, cu frica-n 
Dumnezeu și care nu am merita 
aceasta. Și când ne 
gândim că celor răi, care 
fac netrebnicii, viața le 
oferă mult mai mult decât 
celor amintiți. Și atunci 
ne întrebăm unde este 
dreptatea? Răspunsul pe care ți- 
I va oferi un preot sau un teolog 
ar fi acesta: dreptatea o vei găsi 
dincolo de lumea pământească, 
acolo unde faptele bune ale 
omului vor fi răsplătite, iar 
faptele rele vor fi pedepsite.

Un astfel de adevăr a fost 
formulat și de Kant, care spunea 
că: "virtutea trebuie răsplătită cu 
fericire, iar viciul pedepsit cu 
nefericire".

(fa gând $hj 

poantă ta

»Disprețul trebuie să 
fie cei mai tăcut senti
ment ai nostru

• Defectul tău 
e că dai dreptate 
tuturor proștilor.

- Ai dreptate.

în formație. Ideea lui Lawless 
era să reformeze formula de aur 
a grupului W.A.S.P. în vederea 
unui turneu șocant. Singurul 
care a răspuns la apel a fost 
Chris. Ghinionul face ca Blackie 
să sufere un accident în urma 
căruia își rupe o mână. Turneul 
promoțional al albumului a fost 
amânat pentru toamna lui '95.

Grupul semnează un con
tract cu Castle Communication 
și în formula Lawless, Holmes, 
Stet Howland (bat) și Michael 
Duda (bass) încep înregistrările 
unui nou album. Duda a fost 
adus de Holmes și a cântat în 
multe grupuri din L.A. Deoarece 
Johny Rod nu dorea să revină în 
grup bassul a fost preluat de 
Duda, (-va urma-)

Horia SEBEȘAN

Adesea văd în jurul meu oameni 
nevoiași, cerșetori care te imploră 
să îi ajuți, mame cu prunci la piept 
căutând cu disperare un ajutor 
pentru a-și hrăni familia, deoarece 
societatea noastră îți oferă cu ama
bilitate un loc în stradă, în apropierea 
unui boschet, pe post de muritor de 
foame cu titlul de boschetar. Și te 

Incertitudine |
mai miri de ce sunt atâția hoți, 
atâtea crime și atâtea lucruri oribile.

Oricât te-ai zbate să-ți gă
sești un loc de muncă, nu găsești 
unul pe care să-l meriți cu ade
vărat. Munca la vreo firmă parti
culară este foarte grea și plătită 
prost, nemeritându-se osteneala, 
dar nu ai ce face, trebuie să-ți 
câștigi existența.

Alții care nu mai îndură ne
dreptatea vieții, renunță la bătălie

MOTtCA UtmtNCTULUI
rM !B »» t

Expresia "Internetul su
portă orice” se verifică și în 
cazul științei. Cu mare ușu
rință poți găsi în rețea site-uri 
dintre cele mai diverse, pa
gini mai mult sau mai puțin 
"științific” realizate, dar care 
îți oferă prilejul de a lua con
tact cu cele mai noi realizări 
din domeniul științei și tehno
logiei. Sunt foarte multe pa
gini specializate pe anumite 
probleme, dar sunt și site-uri 
care oferă informații enciclo
pedice, atingând astfel toate

Știința vine... pe 
cablu

Una dintre cele mai bine 
realizate pagini cu conținut 
enciclopedic este varianta 
electronică a celebrei Enciclo
pedia Britanica. Până nu de
mult o variantă redusă a enci
clopediei se putea găsi la adre
sa www.eb.com însă între timp 
s-a ajuns la concluzia că este 
necesară o variantă integrală a 
enciclopediei, motiv pentru 
care de curând s-a inaugurat 
nu nou site (www.britanni- 
ca.com). Site-ul a fost luat pur 
și simplu cu asalt de zeci de mii 
de utilizatori din toată lumea, 
compania care administrează 
pagina fiind nevoită să 
oprească serverul mai multe 

curmându-și viața. Cazuri 
despre care ați auzit la televizor, 
la radio sau din presa scrisă. 
Să fie asta o soluție? Nicide
cum, deoarece din punct de 
vedere creștinesc răbdarea în 
suferințe este una dintre cele 
mai alese virtuți creștine. 
"Creștinul care știe răbda în 

suferințe, cum a răbdat 
lisus Hristos batjocurile, 
pălmuirile și durerile 
răstignirii, acela se va 
mântui" (Matei 24,13).

Cu toate că viața 
aceasta este incertă și este așa 
cum este, ea a fost și va fi 
frumoasă, iar dacă mai avem 
uneori necazuri, acestea ne 
ajută să ne maturizăm, să fim 
mai dârji, mai curajoși. Dacă 
viața ar fi doar roz ne-am plictisi 
de moarte. Deci nu vă dați bă
tuți, ci continuați lupta spre a 
obține cât mai multe victorii.

Antoneta PASC,
Deva

zile. Se speră că în curând 
capacitatea să fie mărită pentru 
a face față cererii utilizatorilor.

Un alt site extrem de bine 
realizat și care oferă legături 
spre cele mai prestigioase 
pagini cu conținut științific 
este pagina postului de tele
viziune Discovery Channel. 
Practic, site-ul respectiv este 
varianta electronică a emi
siunilor postului, multe dintre 
emisiuni putând fi urmărite și 
pe Internet.

Dar, la adresa www.disco- 

resante sunt legăturile spre 
celelalte site-uri din domeniu.

Și, dacă vorbim de pagini 
web cu conținut științific, 
merită să amintim, chiar dacă 
numai ca titlu de informare, 
faptul că, spre exemplu, se 
poate găsi în rețea o pagină 
a inventatorilor nebuni, pagini 
despre invenții care nu 
folosesc nimănui sau pagini 
despre științele oculte.

Internetul suportă, așadar, 
orice fel de site-uri. Totul este 
ca utilizatorul să aibă răb
darea și timpul de a căuta în 
noianul de informații acea 
informație care îl interesează.

Andrei NiSTOR

veryeurope.com
http://www.eb.com
http://www.britanni-ca.com
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Când se va aplică legea 

la Bretea Streiului?
Din Bretea Streiului, sat 

aparținător comunei Bretea 
Română, dna Maria Borza ne 
trimite o lungă scrisoare în 
care ne povestește multe 
lucruri, dar, în principal, faptul 
că nu se,împacă defel cu dna 
Costina Mechevici, concubina 
fiului dumneaei.

Fiul dnei Borza a mai fost 
căsătorit, dar s-a despărțit de 
fosta soție și de mai mulți ani 
trăiește în concubinaj cu dna 
Costina Mechevici, pe care a 
adus-o în casa părintească. 
Autoarea scrisorii - cum am 
aflat în timpul documentării 
acestei anchete, a reclamat de 
mai multe ori primăria 
comunei, poliția, au avut loc și 
procese la Judecătoria 
Hunedoara care a dat o 
sentință privind evacuarea 
dnei Costina M., sentință care 
nu s-a împlinit până în prezent. 
De ce? O să vedem în 
continuarea acestor rânduri. 
Dar mai întâi să-i dăm cuvântul 
dnei Maria Borza.

Am ajuns înti-o situație de 
coșmar

"De când a cunoscut-o pe 
această femeie, fiul meu, Ionel 
Nițu, nu mai este cel care a fost 
înainte. Am ajuns și bătută de 
concubina lui, dar el nu a văzut 
nimic. De 8 ani nu mai 
vorbește cu mine” (fragment 
din scrisoare).

Adevărul este că treburile 
sunt foarte încurcate în 
această familie, mama 
solicitând până la urmă 
evacuarea fiului din casa 
părintească. Fiul face recurs și 
cere bani pentru ceea ce a 
lucrat la casă. Din 1990 au 
urmat mai multe procese în 

'urma cărora Maria Borza 
obține două sentințe de 
evacuare necondiționată din 
casă a concubinei. Nu o să 
intrăm în detalii, dar trebuie să 
spunem că această scrisoare 
ne-a purtat mult pe drumuri. 
De mai multe ori am fost la 
Bretea Streiului, la Călan, atât 
la “Sidermet”, unde lucrează 
cei doi, cât și la domiciliul 
Costinei din Orașul Nou. Greu, 
dar până la urmă am reușit să 
discutăm cu o parte dintre cei 
împricinați.

în pragul casei am discutat 
prima dată cu Maria Borza. O 
parte din clădire este în 
paragină, iar mâna 
gospodarului nu prea se vede. 
Am întrebat-o pe autoarea 
scrisorii de ce au ajuns mama 
și feciorul să se certe în halul 
acesta, să se dea.în judecată 
unul pe celălalt, să’ nu mai 
discute ani de zile etc...

- Pentru că nu se mai 
poate trăi, spune bătrâna. Aici 
nu pot trăi cu această femeie. 
Cu două zile în urmă iar m-a 
bătut și mi-a spus că dacă nu- 

X__________________________  

mi convine să plec. Păi cum? 
Să plec eu din casa mea și să 
rămână ea aici?

- Fiul dv unde era când v-a 
bătut?

- La serviciu. A venit, dar 
nu a zis nimic. împreună cu 
concubina închide camerele și 
cămara. Eu din ce să trăiesc? 
Am 68.000 de lei pensie pe 
lună, iar mie nu îmi dă nimeni 
un leu. Au inchis și 
afumătoarea, de nu am putut 
mânca din porcul meu, 
domnule!

- Spuneați că ați fost la 
poliție pentru a reclama situația

ASNttt-Oittwif'Ax

în care sunteți. Ce s-a 
rezolvat?

- Am fost și la comună și la 
Hațeg, am trimis scrisoare și la 
Inspectoratul județean de 
poliție, dar degeaba. Au mai 
venit, concubina a plecat, dar 
după o vreme s-a întors, deși 
am sentința judecătorească de 
evacuare.

Din discuția mai lungă pe 
care am avut-o la Bretea 
Streiului cu dna Borza am mai 
înțeles că diferența de vârstă 
dintre cei doi concubini este de 
vreo 13 ani, că din 1988 trăiesc 
laolaltă fără a se căsători. Ionel 
Nițu, fiul doamnei Borza, are 
copii din prima căsnicie, 
precum și din conviețuirea cu 
Costina. La rândul ei, Costina 
are și ea un copil dintr-o altă 
căsnicie. Deci treburile nu sunt 
deloc simple.

Am discutat și cu fiul cel 
mare al lui Nițu, Ionel. Băiatul 
este suficient de matur ca să- 
și dea seama despre ceea ce 
se întâmplă. în esență, Ionel 
ne-a spus că îi pare nespus de 
rău de ceea ce se întâmplă. 
Vina o poartă atât tatăl său 
care nu este mai decis în ceea 
ce face cu viața lui și a copiilor 
săi, dar și a bunicii care are 
gura cam mare. Copilul ne-a 
mai spus câteva lucruri pe care 
nu le punem pe hârtie pentru a 
nu învenina și mai mult relațiile 
din această familie, care numai 
familie nu se poate numi.

Cu lacrimi în ochi bătrâna 
ne-a mai spus că de două ori 
în urma sentințelor 
judecătorești, cu sprijinul 
executorului judecătoresc, 
concubina fiului a fost scoasă 
din casă, dar a revenit, iar când 
a pus casa la vânzare și a găsit 
cumpărător, aceștia au 
renunțat, pentru că de mai 
multe ori Costina a amenințat 
că dă foc casei.

De vorbă cu Costina
Dna Costina Mechevici 

spune verde în față ce are de 
zis. Am găsit-o la Bretea 
Streiului într-o zi cu noroc. 
Zicem cu noroc întrucât am 
căutat-o în mai multe rânduri 
și n-am găsit-o.

- Dv n-ar trebui să fiți aici
- i-am zis.

- De ce nu?
- Fiindcă instanța de 

judecată a dat decizie de 
evacuare a dv din casa dnei 
Borza din Bretea Streiului.

- Stau de opt ani în 
concubinaj cu dl Borza și 
nimeni n-o să mă scoată din 
casa lui.

- Aveți apartament în 
Călan.

- Da, am. Acolo locuiește 
fiică-mea. V-am spus, eu de- 
aici nu mă mut. Oricine ar 
veni.

- Dar ce aveți cu dna 
Borza, “soacra” dv, cum ar 
veni.

- Este o femeie rea. Cu toți 
vecinii s-a certat și se ceartă. 
V-am spus și vă repet: eu de- 
aici nu plec.

- Dar există o sentință 
judecătorească.

- Poate să existe, nu mă 
interesează.

Ce spun organele de ordine
Am discutat și cu șeful 

Postului de Poliție, lată poziția 
dânsului:

- Dna Costina - cum am 
înțeles - este foarte hotărâtă 
în intenția dumneaei. Ce se va 
întâmpla?

- Executorul judecătoresc 
a fost la fața locului, dar n-a 
reușit să aplice sentința 
judecătorească.

- Ce urmează să se 
întâmple?

- A fost întocmit un dosar 
pentru nerespectarea 
sentinței cu privire la 
evacuarea dnei Costina. 
Așteptăm să se pronunțe 
instanța.

- Dar există o sentință de 
evacuare.

- Pe care dna Costina n-o 
respectă.

- Care ar fi calea de 
rezolvare a conflictului dintre

■ cele două femei?
- înțelegerea. Adevărul 

este că s-au întâlnit două 
pietre tari. Ar trebui să lase 
fiecare câte ceva. Fiul dnei 
Borza ar fi bine să pună 
piciorul în prag. Casa s-ar 
putea împărți în așa fel încât 
fiecare să aibă partea sa, fără 
să se deranjeze. La cele 
spuse până acum am mai 
avea de adăugat ceva: dna 
Maria Borza este o femeie în 
vârstă și în curând nu se va 
putea descurca singură.

Nu putem încheia fără a 
pune o întrebare: când se va 
aplica legea și în cazul Măriei 
Borza?

/

Azi avem în atenție și 
unitățile de folosință 
publică

Contravențiile la acest 
capitdl se sancționează cu 
amendă de la 1.000.000 de 
lei la 5.000.000 lei.

lată care sunt 
contravențiile. „

• Admiterea accesului 
unui număr de persoane mai 
mare decât permite 
capacitatea proiectată în sălile 
unităților în care se 
desfășoară activități recreativ- 
culturale.

• Neafișarea la loc 
vizibil a măsurilor de igienă ce 
trebuie respectate de cei care 
folosesc bazine de înot sau 
lipsa de supraveghere a 
respectării acestor măsuri de 
către cei care exploatează 
bazinele de înot.

• Neîntreținerea în 
permanentă stare de 
curățenie a echipamentului de 
lucru folosit de personalul din 
saloanele de frizerie, coafură, 
manichiură, pedichiură și 
cosmetică.

• Nedotarea, de către 
proprietar sau administrator, 
cu săpun, prosop și hârtie 
igienică a grupurilor sanitare 
publice sau din unitățile de 
folosință publică și 
neîntreținerea acestora prin 
spălare și dezinfectare.

Sancțiunile cresc până 
la 10.000.000 de lei când 
este vorba de următoarele 
lucruri.

• Neasigurarea în 
unitățile furnizoare de servicii 
de igienă personală a lenjeriei 
fierte și călcate, schimbată 
după fiecare persoană.

• Neîntreținerea, de 
către proprietar sau adminis
trator, în stare de funcționare 
și curățenie a instalațiilor 
interioare de distribuție a apei 
potabile și de evacuare a 
apelor uzate din unitățile de 
utilitate publică.

• Neasigurarea în 
încăperile de dormit ale 
colectivităților temporare a 
suprafeței și cubajului de aer 
pentru un pat, prevăzute de 
normele în vigoare, și 
amenajarea de dormitoare 
comune cu paturi suprapuse 
fără avizul direcției de 
sănătate publică teritorială.

• Depășirea capacității 

Procuroarei
Ești aruncată-n groapa Leilor cu ...moț 
Lăsată de cei mari - puțin - deoparte 
E greu când calci pe coadă mafioți 
Nutrind la adevăr și la dreptate.
Ai vrut să fii adevăratul procuror 
Cu talerele balanței pe orizontală 
Riscându-ți viața pentru un popor 
împins intr-o corupție generală - 
Și când, desigur - mitele-au crescut 
Toți te-au uitat pentru un pumn de galbeni 
Eu sunt convins că nimeni n-a crezut 
Așa de ... sus, aleși, să n-avem OAMENI!

Nicolae MĂGUREANU

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, Traian BONDOR j

autorizate a dormitoarelor de 
orice tip, a internatelor, creșelor 
și colectivităților de copii și 
tineri, precum și neasigurarea 
pentru fiecare persoană a unui 
pat individual.

• Neasigurarea în 
unitățile de cazare a 
inventarului moale și a lenjeriei 
de pat necesare pentru 
persoanele cazate și 
nerespectarea normelor de 
igienă în vigoare privind 
schimbarea lenjeriei și

Sancțiuni 
drastice 
pentru 

contravențiile 
la normele 
de Igienă și 

sănătate 
publică nil)

respectarea circuitului 
acesteia.

• Neîntreținerea de către 
deținători a plajelor cu 
destinație de agrement în 
permanentă stare de curățenie 
și neasigurarea cu dotările 
sanitare prevăzute de normele 
de igienă în vigoare.

• Proiectarea și 
amenajarea bazinelor de înot 
fără respectarea normelor de 
igienă în vigoare; neîntreținerea 
bazinelor de înot prin spălare 
și dezinfectare, prin primenirea 
și dezinfecția apei 
corespunzător normelor de 
igienă.

• Funcționarea bazinelor 
de înot și a ștrandurilor fărși 
anexe - vestiare, grupuri 
sanitare separate pe sexe - în 
numărul prevăzut de normele 
în vigoare în raport cu 
capacitatea unității.

• Neefectuarea 
dezinfecției după fiecare 
persoană a instrumentarului

X 
utilizat în unitățile de frizerie, 
coafură, manichiură, 
pedichiură și cosmetică sau 
folosirea instrumentarului de 
unică folosință la mai multe 
persoane.

• Servirea în unitățile 
de frizerie, coafură, 
manichiură, pedichiură și 
cosmetică a persoanelor 
care suferă de boli 
transmisibile ale pielii, părului 
sau unghiilor și nesterilizarea 
instrumentarului utilizat acci
dental pentru servirea unui 
client din categoria sus
menționată.

• Lipsa din dotarea 
unităților de frizerie, coafură, 
manichiură, pedichiură și 
cosmetică a substanțelor 
dezinfectante pentru 
instrumentarul din metal și 
din material plastic.

• Folosirea 
instrumentarului tăios în 
unitățile de frizerie, coafură, 
manichiură, pedichiură, 
cosmetică, fără dezinfecție 
prealabilă.

• Neîntreținerea 
stării de curățenie, 
neefectuarea reparațiilor 
necesare bunei funcționări, 
precum și neefectuarea 
dezinfecției și dezinsecției 
mijloacelor de transport în 
comun.

• Neasigurarea în 
orice fel de unități și în 
anexele aferente a curățeniei 
permanente, a efectuării 
operațiunilor de dezinfecție, 
dezinsecție și deratizare, 
după caz, precum și a 
îndepărtării reziduurilor 
solide în condițiile stabilite 
prin normele de igienă în 
vigoare.

• Neasigurarea 
întreținerii construcțiilor 
băilor publice și instalațiilor 
aferente acestora pentru 
asigurarea funcționării în 
permanență la parametrii 
proiectați și a menținerii 
permanente a stării de 
curățenie în condițiile 
stabilite prin normele de 
igienă în vigoare.

• Neefectuarea de 
către unitățile abilitate sau de 
personalul abilitat a 
dezinfecției încăperilor în 
care au locuit persoane care 
au decedat prin boli 
transmisibile.

Todor Berceu, Petroșani

Recursul în anulare în cauzele civile
în conformitate cu dispozițiile art. 330 din Codul de 

procedură civilă, se pot ataca cu recurs în anulare hotărârile 
judecătorești Irevocabile în cazul în care Instanța a depășit 
atribuțiile puterii judecătorești sau au fost săvârșite infracțiuni 
de către judecători în legătură cu hotărârile judecătorești 
pronunțate. Promovarea recursului în anulare se poate cere deci 
numai în cele două cazuri strict determinate de textul de lege 
menționat mai sus și se poate face numai înăuntrul termenului 
de 6 luni de la rămânerea irevocabilă a hotărârii a cărei 
reexaminare se cere.

Tușile Tămas, Simeria
Beneficiul contractului de închiriere a locuinței

Așa cum prevede art.27 din Legea locuinței nr. 114/1996, în 
situația în care titularul unui contract de închiriere a părăsit 
definitiv domiciliul sau a decedat, precum și în cazul titularului

Răspundem 
cititorilor

de contract nerezident, care fără a fi detașat nu a mai folosit 
locuința mai mult de doi ani, există posibilitatea acordării 
beneficiului contractului de închiriere altor persoane îndreptățite, 
în asemenea situații, închirierea continuă, după caz: - în 
beneficiul soțului sau al soției, dacă a locuit împreună cu titularul; 
- în beneficiul descendenților sau al ascendenților, dacă au locuit 
împreună cu acesta; - în beneficiul altor persoane care au avut 
același domiciliu cu titularul cel puțin un an șl care au fost 
înscrise în contractul de închiriere. Dacă există mai multe cereri, 
beneficiul Contractului de închiriere se stabilește prin hotărâre 
judecătorească. în absența persoanelor care pot solicita locuința 
în condițiile arătate mai sus, contractul de închiriere încetează 
în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către 
titularul contractului, a înregistrării decesului acestui 3 sau de 
la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptă a 
locuinței.

loan Floreu, Brad 
încetarea dreptului la întreținere al soțului 

divorțat
Codul familiei prevede că soțul divorțat, dacă se află în 

nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte 
de căsătorie ori în timpul căsătoriei, are dreptul la întreținere. 
De asemenea, el are drept la întreținere și atunci când 
incapacitatea de muncă se ivește în decurs de un an de la 
desfacerea căsătoriei, dar numai dacă aceasta se datorează 
unor împrejurări în legătură cu căsătoria. O asemenea obligație 
de întreținere poate fi stabilită până la o treime din venitul net 
al soțuiui obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui care o 
cere și cu mijloacele celui ce urmează a o plăti. Această 
întrețir ere, împreună cu cea datorată copiilor, nu poate depăși 
jumătate din venitul din muncă al soțului obligat la plată. Legea 
preved J că prin recăsătorirea soțului îndreptățit să primească 
o astfe I de întreținere acest drept încetează. De asemenea, 
dacă divorțul s-a pronunțat din vina soțului care este beneficiar 
al întreținerii, acesta nu va primi acest drept decât timp de un 
an de la desfacerea căsătoriei.



VANZARI
CUMPĂRĂRI |f

• Vând teren și livadă în 
Deva, cu acces la șosea, 
15 000/mp. Informații bloc 
56, ap. 36, Bejan, Deva. 
(3123)

• Vând casă Brănișca nr. 
230,12 camere, posibilități 
privatizare, 300 milioane, 
negociabil. (6157)

• Vând casă, anexe, 
grădină, Bretea Mureșană, 
nr. 151.(6153)

• Vând casă cu grădină, 
30 ari, în Turdaș și pământ 
arabil, 135 ari. Informații 
Orăștie, str. Dominic 
Stanca, nr. 6. Tel. 242479 
(7707)

• Vând apartament 2 
camere, Gojdu, lângă 
școala 4, tel. 627168 (6159)

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

• Vând urgent Renault
19 T Diesel, 1989, per
soană 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)

• Vând urgent Raba 
basculă, 16 tone, stare 
perfectă, Pui, tel. 161 sau 
092/526563 (6935)

r SCIUGSA

HUNEDOARA
In conformitate cu art. 119 

din Legea 31/90, republicată în 
1998, la solicitarea Fondului 
Proprietății de Stat se 
convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR de la 
SC IUG SA Hunedoara cu 
următoarea ORDINE DE ZI: 

Analiza situației eco- 
nomico-financiare a societății 
pe perioada 1 ianuarie - 30 
septembrie 1999;

Raportul comisiei de 
cenzori privind gestionarea 
societății de la alegerea CA 
până în prezent;

% Alegerea Consiliului 
de Administrație;

Alegerea comisiei de 
cenzori;

T Stabilirea remunera
ției pentru președintele CA și 
cenzori;

'b Stabilirea garanțiilor 
pentru membrii CA și cenzori.

Adunarea se va ține în 
aula Facultății de Inginerie din 
Hunedoara, str. Revoluției, 
nr.5, în data de 10.11.1999, 
ora 15. în cazul în care nu se 

întrunesc condițiile prevăzute 
de lege, adunarea va avea loc 
a doua zi, în același loc și la 
aceeași oră.

Vând și montez 
parbrize, Deva, Dragoș 
Vodă, nr. 12 A. Tel. 
233246(2917)__________

• Vând orice teleco
mandă pentru televizor 
(165 000 lei), video, satelit. 
092/368868 (6759).

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

• Vând mașină pufuleți, 
cu toate dotările. Tel. 
668274. (7700)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închi
riere spațiu comercial 
pentru vânzare pâine în 
piața centrală sau central, 
Deva. Tel. 094/607088. 
(8320)

• Ofer spațiu de închiriat, 
ultracentral, 36 mp, tel. 
247371(7708)

OFERTE
SERVICII

• Agenție selecțio
nează și înscrie per
sonal calificat în 
construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (OP).

• Concern canadian 
pregătește 30 de per
soane ambițioase pentru 
expansiune în România, în 
marketing, gestiune, per
sonal, organizare. Expe
riența nu este necesară. 
Tel. 621446, 092565828. 
(6091)

• S.C. Teodora Prod
Serv S.R.L. Deva organi
zează concurs pentru ocu
parea a două posturi con
tabili (eventual economiști), 
în data de 3 noiembrie 
1999, vechime minimum un 
an. Informații la telefon 
230692, 094/832400.
(6158)_________________

• Student, meditez limba
română și matematică 
pentru examenul de ca
pacitate și limba română 
pentru bacalaureat. Infor
mații la tel. 620997, între 
orele 18-20.___________

• în atenția cetățenilor 
din orașul Deva. Concernul 
Euro L.G. anunță deschi
derea noii filiale din oraș, 
iar cu această ocazie pune 
la dispoziția celor greu 
încercați de soartă 80 de 
noi locuri de muncă. Con
diții: domiciliul stabil în 
Deva, Simeria sau Hune
doara, fără ocupație, 
vârsta cuprinsă între 18-40 
ani. Se oferă training pro
fesional, carte de muncă și 
asistență psiho-socială, 
câștiguri între 1.500.000 
3.000.000 lei. Pentru pro
gramare sunați la tel. 
219770.

COMEMORĂRI

• Acum când come
morăm 8 ani de la tragica 
despărțire de bunul meu 
prieten

dr. ALEXANDRU 
VICIU 

voi păstra veșnic în amin
tire prietenia care ne-a 
legat și sufletul lui bun. 
Ciprian.

Pe drumul de
costișă

DECESE

DIVERSE

• Tîrș Daniel este citat la 
Judecătoria Deva pentru 
data de 29.11.99 pentru 
divorț. (6152)

"ctratorot.
L.ÎBER"

® Eî<j Dutchman
Gn.uH - Germany

Lider mondial în domeniu, oferă cele mal moderne 
echipamente de hală pentru creșterea păsărilor și 
porcilor:

• Instalații de furajare și adăpare 
.Microclimat comandat de
calculator

• Reamenajări de adăposturi 
pentru animale

• Proiectare și consultanță

• Nepoții Petrică și Cici 
sunt alături de mătușa lor 
Ana în greaua durere 
pricinuită de moartea 
soțului ei

MURESAN VICTOR
Sincere condoleanțe. 

(6167)

• Cu regrete în suflet 
deplângem dispariția celui 
ce a fost

VICTOR MURESAN
și suntem în aceste mo
mente grele alături de 
soția sa ANA MUREȘAN. 
Dumnezeu să-l odihneas
că în pace! Pop Maria și 
familia Munteanu Dorel. 
(6164)

• Salariații de la S.C. 
Apollo SA Deva aduc un 
ultim omagiu răposatei

TURCU ILEANA
și sunt alături de familiile 
Turcu Dorin și Crișan Aron 
la greaua suferință prile
juită de decesul mamei lor 
dragi. (6162)

• Colectivul Spitalului 
Hațeg transmite condo
leanțe familiei îndoliate la 
trecerea în neființă a 
bunului lor coleg

as. IOAN SABOU 
(Neluțu)

Dumnezeu să-l odih
nească! (6934)

Dacă ar fi să-l parafrazăm pe 
Vasile Alecsandri, “probabil" am 
spune: ce duce la Vaslui, dar 
întrucât de la Petroșani la Vaslui, 
mănânci câteva pâini până 
ajungi, încerc să mă rezum la 
ceea ce reprezintă Valea Jiului.

Cum meteorologii ne aten
ționează că vine iama, vă spun 
din start, spre Valea Jiului toate 
drumurile sunt în urcare, deci 
sunt necesare antiderapantele.

Cum au ajuns o parte din 
mineri în Valea Jiului, Dumnezeu 
știe, mirajul banilor, mirajul unui 
trai mai bun au făcut ca această 
vale să aibă cea mai eterogenă 
populație din țară, dar antide
rapantele au cedat, salariile sunt 
de mizerie, banii disponibilizării 
au dispărut, iar pe lunecușul 
vieții încearcă să-și mențină 
echilibrul cei 18.000 de dispo
nibilizări cu familiile lor.

Cum spuneam, porțile de 
intrare în Valea Jiului au pereți 
mari, iar guvernanții au ajuns într- 
un număr foarte mic pe aceste 
meleaguri (lipsa anrideparantelor), 
cu sacii doldora de promisiuni, 
care au semănat mai mult a 
campanie electorală la vremea 
respectivă. Astfel, Valea Jiului a 
ajuns pe rând: zonă cu statut 
special, zonă defavorizată, zonă 
turistică de interes național, se 
chinuia acum să o facă zonă 
unde minerii vor tăia vagoanele 
CFR etc, etc, etc.

Toate vorbe goale, adică mai 
pe înțelesul nostru al românilor, 
gogoși cu smoală. Culmea ca- 
cialmalei a reprezentat-o drumul 
pe costișa Herculanelor, la care 
urmau să lucreze în prima fază 
nici mai mult nici mai puțin decât 
2000 de foști mineri (disponi
bilizări), bașca drumul spre Rm. 
Vâlcea, scurtătura unde se pre
coniza să mai fie încadrați încă 
1500 disponibilizări, dar gogo- 
șeriile de la colțul străzilor au ieșit 
de mult din uz rămânând însă 
gogoșile cu smoală.

In orașele Văii Jiului vezi 
fețe palide, oameni care uneori 
uită să mai salute de grija zilei de 
mâine, oameni tăcuți, îndârjiți, 
care nu mai știu nici să zâm
bească, de râs nici nu mai poate 
fi vorba.

Greviștii foamei s-au retras la 
casele lor tot flămânzi, cu buzu
narele pline de promisiuni, copiii 
lor nu vor putea urma școala 
pentru că nu au banii pentru 
îmbrăcăminte, încălțăminte și 
caiete, iar Parângul privește cu 
nepăsare spre Valea Plângerii, 
mirat că poate exista atâta să
răcie pe lume.

Din Valea Jiului se poate 
pleca mai ușor, căci toate dru
murile coboară, mai greu însă 
este de ajuns în vârful Parân
gului, că acum oricum e nins.

Mihaela FĂGAȘ

VREMEA
Vremea se va răci. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla 

moderat din vest și nord-vest, cu intensificări la munte. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, 
iar minimele între 3 și 8 grade Celsius. Dimineața, în zonele 
joase, se va semnala ceață. (Ildiko Maier)

De la Consulatul General din Sibiu 
al Germaniei

Consulatul General al Republicii Federale Ger
mania este închis în data de 1 noiembrie 1999, 
fiind o sărbătoare germană.

Asigurări “Ion Tiriac” ASIT SA
- Sucursala Deva

Orgonizeozo vineri, 29.10.1999, ora 10, Io 
sediul sucursalei din Deva, Pioțo Victoriei, bl.ll, 
porter, LICITHIIC pentru VÂNZARCR UNUI AUTO
TURISM DACIA 1310 (R.F. 1998), ovoriot (HD-03- 
MDK).

Autoturismul este vizibil zilnic. Io Docio Service, 
etoj II, tinichigerie.

Preț de pornire - 12 mii. lei. Informații Io 
telefoanele: 221549, 230009, zilnic, între orele 8- 
16.

V

De 7 ani în România cu 
aceeași certitudine:
înainte de a investi, 

informați-vă ! 
Câștigul e sigur /

$

Vă așteptăm între 2-6 noiembrie la
INDAGRA '99

Pavilion W(13) Stand 042-044 
ROMEXPO București 

Piața Presei libere
BUCUREȘTI - Ing. Dan Bosoancă,Tel/Fax: 01/230.25.62;

IAȘI - Ing. Adrian Neagu,Tel/Fax: 032/210.567;
TIMIȘOARA - Ing. Dan Stănlcă,Tel/Fax: 056/284.882.

Oricum te uiți,
e cei 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 pină 

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

cel mai ieftin telefon mobil I
MOTOROLA începînd cu 34$**,
NOKIA, ERICSSON
Cu orice abonament Dialog

Ofertă valabilă pînă la 13 noiembrie 1999
Prin rețeaua

ComputerLand
ROMÂNIA

Informații la tel. (01)231.26.55; (01)230.77.37

* H
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE' 
"CUVÂNTUL UBER" 
Pentru a economisi timp și bani puteți pu

blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând la agențiile publicitare 
din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribu
nalului Județean); - la chioșcul de lângă 
magazinul COMTIM; - la chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
“Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel. 716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediulS. C. ”MERCUR“;

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

TRANSPORT 
WlliRNAnON/M 
1)E PERSOANE 

curse regulate cu 
autocare moderne, 
la cele mai mici pre
țuri, prin “DOUBLE 
T” București, pentru 
principalele loca
lități 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.

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

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

SC TCHNOTON SCRVICC 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-dul Decebal, bl. I. Preț de pornire a licitației: 
639.312.000 lei. în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea 
de-a 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.

ORION
ORICUM în avantajul tău

DEVA: ■ ALTEX - B-dul Deccbal, Bl. 15, parter, I’EIROȘUNI: ■ ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 87 
■ ELECTROSTAR - Str. Avram lancu Nr. 8, parter ■ ALTEX - Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, pariu:

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la ziarul 

“Cuvântul liber"
La oficiile poștale din județul nostru, tu excepția celor din roza O.T. Petroșani, se 

primesc, în zilele lucratoare, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul 
liber". Adresându-se oficiilor poștale, unde se oalin toate relațiile necesare in acest 
sens, agenții economici și persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să eco
nomisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei in afaceri apelând la 
serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu,

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

/---------------------- --- >Societate comercială ANGAJEAZA 
până în data de 01.11.1999

Sudori și lăcătuși mecanici.
Telefon: 233266.

McDonald’s are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Plăcintă cu caise O
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei. 
Numai la McDonald’s!

Ziar editat de 
CASA DE PRESAȘI 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

--------------------------------------------- DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, cu 
nr. J20/618/1991.

Cont 2511.1-133.1/ROL B.C.R. Deva •
50692116827 la Trezoreria mun. Deva • Cod fiscal 2116827

Expert Center.
Experții recomandă 

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***I

* Prima și a doua lună și numai pentru serviciile vocale. ** Fără TVA, în limita stocului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX. *** Exceptând telefonulEricsson A1018s
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DEVA. Bd. DecabaJ, Bl. R. Parter

Tel. 054-222.999
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