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Știm de unde provine răul, dar nu-l tăierr 
din rădăcină

Ostilitatea mediului 
românesc de afaceri

Constatând că vine sorocul bilanțului și că nimic nu le-a prea 
ieșit din promisiunile făcute în 1996 (ce să mai spunem despre acel 
faimos contract de 200 de zile de care s-ar putea să se rușineze 
oricine!) guvernanții și puterea își consumă acum eforturile care le- 
au mai rămas pentru a găsi explicații prin care să “motiveze" 
vlăguirea economiei, secătuirea resurselor, căderea accentuată a 
nivelului de trai, creșterea șomajului, exodul creierelor, stagnarea 
investițiilor, ostilitatea mediului de afaceri, lipsa de încredere a 
oamenilor în politica promovată de coaliție. Pe fondul acestor grave 
neajunsuri și pe seama lor este pusă și lipsa de atractivitate pentru 
capitalul străin. Dacă în 1996 se promitea că imediat după 
schimbarea la vârf ne vom pricopsi cu zeci și zeci de miliarde de 
dolari, capital străin care de abia aștepta la graniță să ne invadeze, 
realitatea s-a schimbat brusc. In ciuda vizitelor făcute prin 
străinătate în căutarea capitalului, începând de la președinție și 
până la guvernanți, a întâlnirilor de tot felul cu oameni de afaceri, 
organizări de simpozioane și asigurărilor că toate acțiunile și 
demersurile au fost reușite, iată că mai nimic nu prea s-a legat și 
lipit.

Chinurile și semnalele negative la care am fost și suntem supuși 
permanent de FMI și BM, care ne monitorizează, ne fac bugetul și 
ne ghidează mersul după placul lor, scăderea ratingului de țară și 
condiționarea tranșelor de împrumuturi cuvenite prin diverse 
memorandumuri sau protocoale au constituit și reprezintă semnale 
negative care i-au îndepărtat pe investitorii străini, i-au ținut 
departe de obiectivele oferite de România. Cu toate că unii au venit 
cu capital la privatizarea unor societăți comerciale, în scurt timp s-a 
dovedit că intențiile lor n-au fost din cele mai bune, luând profitul și 
ducându-și înapoi capitalul sau, pur și simplu, au închis firmele 
cumpărate din considerente nu prea greu de înțeles.

Ostilitatea mediului de afaceri are și alte puncte nevralgice. 
Acestea se referă - după cum recunosc și cei cărora le aparține 
decizia, dar nu își asumă și răspunderea pentru ceea ce nu se face 
ca lucrurile să meargă bine, evident - la birocrația excesivă care a 
pus stăpânire pe administrație, la instabilitatea cadrului legislativ în 
domeniu, precum și la lipsa unor facilități solicitate de către 
potențialii investitori, nu numai de către cei autohtoni, dar și de 
străini.

De asemenea, s-a bătut multă monedă pe faptul că un semnal 
pozitiv l-ar putea da, pentru atragerea capitalului străin, înlăturarea 
obstrucționărilor din partea FMI privind acordarea tranșelor de 
împrumut solicitate de România. Fiind mai ferm în exprimare, liderul 
PD, dl Petre Roman, a spus clar că este bine să facem cunoscut și 
FMI ce nu ne convine, decât să umblăm cu amăgiri și pe ocolite. 
Acum este un moment important când se decide soarta celei de-a 
doua tranșe de 470 milioane dolari împrumut, însă ne omoară 
condițiile impuse. Și uite așa rămâne mereu în ceață și tulbure, fiind 
în mod deliberat întreținut acest climat, mediul de afaceri în țara 
noastră.

Nicolae TÎRCOB

Gimnastele de aur au primit titlul de

“Cetățean de onoare al municipiului Deva”
Gimnastele care au adus 

atâta bucurie în sufletele 
noastre prin cucerirea titlului 
de campioane mondiale au 
participat miercuri, 27 
octombrie a.c., la o ceremonie 
cu totul și cu totul deosebită. 
Consiliul Local, la inițiativa 
primarului Mircia Muntean, a 
acordat titlul de “Cetățean de 
onoare al municipiului Deva”

celor șase componente ale 
echipei de aur și medicului 
lotului național de gimnastică, 
dr. Ioachim Oană. Conferirea 
titlului s-a făcut ca urmare a 
“meritelor deosebite în 
promovarea gimnasticii 
românești și o mai bună 
cunoaștere a României în 
lume, pentru câștigarea sub 
culorile drapelului tricolor a

numeroase trofee și titluri 
naționale și internaționale”. 
Maria Olaru, Simona Amânar, 
Andreea Răducan, Corina 
Ungurean, Andreea Isărescu 
și Loredana Boboc sunt de 
acum înscrise cu litere de aur 
în cartea de onoare a 
municipiului în care se 
antrenează pentru câștigarea 
medaliilor dintre cele mai 
strălucitoare.

Octavian Belu, antrenorul 
principal al lotului de 
gimnastică, a declarat cu 
această ocazie: “Acești copii 
reușesc ceea ce noi ne 
propunem de fiecare dată, dar 
cu o muncă extraordinară. 
Vreau să mulțumesc celor care 
se ocupă ca noi să avem aici, 
la Deva, tot ceea ce ne 
trebuie. E adevărat, Deva nu 
duce lipsă de oameni de suflet

și de aceea acest lot rezistă 
aici. Ne simțim bine printre 
dumneavoastră, iar atâta 
timp cât colaborarea noastră 
e bună, imaginea 
municipiului va fi aidoma, 
împreună am reușit să facem 

cunoscută Deva în întreaga 
lume. Ca urmare, vreau să 
vă dau tuturor titlul de 
“PRIETEN” și să facem ca 
școala de gimnastică 
deveană să ajungă 
legendară”.

Maria Olaru ne-a declarat 
că e foarte fericită pentru 
titlul de “Cetățean de onoare 
al municipiului Deva”. 
“După atâtea sacrificii acum 
apar rezultatele. Cele 6,7 ore 
de antrenament pe zi își fac

Sorina POPA

(Continuare în pag. 3)

SUMPOZION
Societatea de Istorie 

și Retrologie Agrară, 
Filiala Hunedoara, în 
colaborare cu alte 
instituții, organizează 
astăzi, 29 octombrie, de 
la ora 11.00, un colocviu 
de istorie și retrologie 
agrară. Sala Festivă a 
Prefecturii găzduiește 
colocviul cu tema 
„Trecut, prezent și viitor 
în agricultura hune- 
doreană”. (V.R.)

Un om din Romos - Niculae Stăncioiu
într-un splendid peisaj 

scăldat de soarele târziu de 
ocombrie, la Romos s-a 
dezvelit un foarte reușit bust 
al renumitului și regretatului 
prof. dr. Niculae Stăncioiu. 
Personalitatea acestuia este o 
sinteză a identității „omului 
de Romos”, contemporan, un 
om care, prin calitățile sale, a 
dominat strălucitor în viața și 
opera medicinei românești, 
conform unor mărturii ilustre 
ale universitarilor, dar și ale 
nenumăraților suferinzi care

s-au bucurat de binefacerile 
nobilei sale profesiuni.

La Cluj, nu atât bustul 
deja existent, cât opera lui 
Niculae Stăncioiu a făcut 
școală. Se știe că iubitul oraș 
ardelean este un centru al 
medicinei nu doar naționale, 
iar Stăncioiu a fost unul 
dintre acei oameni rari, 
cercetători - pivoți, care țin pe 
umeri templul cunoașterii și 
iluminării prin știință și 
iubire de semeni, în superbă 
tradiție românească.

Institutul Inimii din Cluj 
este opera marelui fiu al 
Romosului nostru. De 
asemenea, secția de 
chirurgie cardio-vasculară a 
fost creată de el. S-au evocat, 
cu amărăciune, dar și cu 
îndârjire ce nuanțează o 
profundă etică umană, 
luptele, piedicile pe care dr. 
Stăncioiu Ie-a depășit prin 
ani, pentru a-și impune, be
nefic, lucrarea întru seme-

___________Eugen EVU 

(Continuare în pag. 2)

Pe fundul băltii...
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Banul este sângele 
economiei. Sistemul 
financiar-bancar constituie 
sistemul circulator, arterial- 
venos al ei. Dacă "sistemul 
circulator" este în stare 
bună, iar "sângele” este de 
bună calitate și în cantitate 
suficientă, economia 
funcționează bine, iar țara 
prosperă.

Din păcate, în țara 
noastră, nici una din aceste 
condiții nu este îndeplinită. 
Astfel, sistemul bancar 
românesc este așa cum îl 
știm cu toții: lent, scump și 
ineficient. Și asta, pentru că

cele mai puternice bănci din 
România - desigur, cu 
capital majoritar de stat, au 
servit drept surse de 
finanțare unor formațiuni 
politice și unor clienți 
înfometați care și-au clădit 
imperiile financiare pe niște 
credite - nicicând ram
bursate. Băncile respective 
au ajuns în acest mod 
falimentare și în loc ca 
băncile să poată finanța bu
getul, s-a ajuns ca bugetul 
să trebuiască să finanțeze 
băncile!

Cu sistemul circulator 
ne-am lămurit. Din păcate,

nici moneda națională nu se 
simte prea bine. Nu numai 
că a ajuns scheletică, în 
raport cu valuta forte, dar a 
intrat în ceea ce - în limba 
finanțistă, se numește 
"blocaj financiar”. în limba 
română se poate traduce ca 
"incompetență, nepricepere” 
a tuturor guvernelor post
revoluționare, în gestionarea 
economiei. Cert este doar 
că deja faimosul blocaj 
financiar a atins proporții 
gigantice - fiind în prezent 
de circa 100.000 miliarde 
lei! Acum, în "sistemul 
circulator” al țării, în loc de

bani, circulă doar 
compensări, arierate, 
promisiuni de plată - 
adică vorbe. Deși se 
vorbește de 9 ani de 
eradicarea lui și există și 
soluții tehnice pentru 
aceasta, nimeni, cel puțin 
până acum, nu a avut 
voința și curajul s-o și facă. 
Dacă te afli în fața unei 
bălți imense, apa acoperă 
totul, iar orice privitor vede 
numai un luciu de apă. 
Dacă însă cineva seacă

Ggeorghe GRUN 

(Continuare în pag. 2)

De duminică. 31 octombrie a.c.. se trece ia

Ora ofiiciiaillai 
die iiaiirirai

Prin trecerea la ora de Iarnă, ora 4 a 
dimineții de 31 octombrie va deveni ora 3I 

Nu uitați să potriviți ceasurllel 
Trecerea la ora Europei Orientale nu 

modifică mersul trenurilor în vigoare.
în noaptea de 30/31 octombrie 1999 

trenurile de călători vor circula în felul 
următor:

1. Trenurile care au plecarea din stația de îndrumare până la 
ora 4.00, vor pleca din stații conform orei de vară (ora veche).

2. Trenurile care au plecarea din stația de îndrumare după 
ora 4.00, vor pleca din stații după ora Europei Orientale (după 
noua oră).

3. Trenurile care se află în circulație la momentul schimbării 
orei (la ora 4 care devine ora 3), vor opri în stații din parcurs, 
unde vor staționa până la ora de plecare conform Mersului de 
tren (după noua oră a Europei Orientale).
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Proiectul benzinăriei
•>

Un om din Romos - Niculae Stăncioiu
“Shell” a picat din nou (Urmare din pag. 1)

Ședința Consiliului Local 
Deva de miercuri, 27 
octombrie a.c., a avut ,pe 
ordinea de zi și proiectul 
privind aprobarea PUD 
pentru realizarea “Stației de 
carburanți Shell” în 
municipiu. Se cunoaște tam- 
tamul făcut de fiecare dată 
când proiectul cu pricina era 
pus în discuție de către 
consilierii deveni. Istoria 
încercării de promovare a 
construcției unei benzinării 
Shell la Deva este destul de 
veche. Consiliul local se tot 
chinuie încă, fără să 
reușească să dea de capăt 
problemei cu Shell. 
Proiectul respectiv a fost 
pus pe ordinea de zi a multor 
ședințe ale consiliului, că la 
un moment dat a primit și 
denumirea de telenovela 
Shell.

în ședința din 6 iulie a.c. 
membrii Consiliului Local 
Deva au hotărât amânarea 
discutării proiectului de 
aprobare a Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru 
benzinăria Shell până la 
finalizarea litigiului aflat pe 
rolul instanțelor de judecată. 
S-a spus la vremea 
respectivă că “în situația în 
care statutul juridic al 
terenului nu este clarificat 
nu putem să luăm o hotărâre 
în astfel de condiții”. Și 
astfel aprobarea PUD-ului a 
fost tot amânată până în 
toamnă. între timp litigiul 

^aflat pe rolul instanțelor de

judecată legat de terenul pe 
care urmează să fie 
amplasată benzinăria a fost 
soluționat definitiv. în aceste 
condiții inițiativa privind 
aprobarea PUD a fost supusă 
din nou dezbaterilor 
consiliului local.

Consilierul loan Stănilă a 
avut de făcut o observație

fn ședința
Consiliului
Local Dei/a

v________ ___________/
față de Decizia civilă nr.643/ 
1999 a Tribunalului Timiș, 
definitivă și irevocabilă, în 
legătură cu terenul din zona 
gării unde se vrea 
construirea de către firma 
Shell România SRL a unei 
stații de carburanți; “Decizia 
Tribunalului Timiș nu se 
referă la dreptul consilierilor 
locali deveni de a ataca în 
justiție tranzacția efectuată 
între Primăria Deva și cei trei 
revoluționari. în procesul în 
cauză consilierii nu s-au 
constituit ca parte și ca atare 
tribunalul nu a luat în 
considerare intervenția lor. 
în aceste condiții a început o 
acțiune la Judecătoria Deva, 
care are termen pe data de 
9 noiembrie a.c., acțiune prin 
care un grup de consilieri 
locali atacă legalitatea 
tranzacției amintite. Ca 
urmare nu putem decât să

amânăm luarea unei decizii 
privind aprobarea PUD 
pentru realizarea stației de 
carburanți Shell”.

Ca de obicei, 
consilierul Gheorghe 
Nițescu a spus în fața 
colegilor săi că “noi nu ne 
opunem ca Shell să-și 
construiască o benzinărie 
în Deva. Dar nu se poate să 
acceptăm ca prin anumite 
manevre un teren al 
statului să treacă într-o 
proprietate privată și să ne 
trezim cu firma Shell. 
Propun deci să amânăm 
hotărârea pentru PUD”.

Degeaba le-a explicat 
primarul Mircia Muntean 
colegilor din consiliul local 
că în ședința din Iulie a.c. 
au hotărât una și acum fac 
alta, el au ținut-o pe a lor.

După discuții aprinse s- 
a trecut în furie și la votarea 
proiectului. S-a cerut vot 
nominal. Rezultatul: 10 
voturi pentru aprobarea 
PUD în vederea amplasării 
benzinăriei Shell, 8 abțineri 
și 4 absențe.

S-a stins astfel o altă 
încercare de promovare a 
investiției firmei Shell 

pentru municipiul Deva. 
Până când însă se tot 
tărăgănează acest lucru? 
Până când devenii vor fi 
opriți să beneficieze de o 
investiție extrem de 
benefică?

nii suferinzi. Dominanta 
suferinței umane l-a ridicat 
însă, prin calitățile sale de 
om excepțional, prin 
sacrificiu inevitabil parcă, 
spre laurii unui triumf ce 
înfloresc odată cu timpul. A 
plecat în plină vârstă a 
împlinirii, la doar 55 de ani. 
O inimă tare a cedat unei boli 
cauzate de frecventele 
expuneri radioactive, tăindu- 
i respirația nemilos'. Avea 
proiecte pe care le-am 
întrevăzut fie și numai 
privind casa părinților, în 
imediata apropiere a 
cimitirului, unde marmura 
neagră îl repauzează sub 
cerul unui peisaj mirific.

Adăugase casei părintești 
deja o clădire modestă, dar 
elegantă, iar între ea și 
cimitir, o livadă în care ar fi 
vrut să se retragă la anii 
pensionării, pentru a-și 
aprofunda opera, tratatele, 
contribuțiile sale în lupta cu 
boala cea mai vrăjmașă. 
Oamenii cu inimi mari, 
ciudat, sunt loviți mai 
necruțător de soartă, ca și cum 
însăși moartea suportă cu 
greu provocarea lor superbă!

A fost unul dintre 
mentorii școlii de medicină a 
acestei țări, respectat de 
somități în domeniu și iubit.

Profesorul a fost deopotrivă 
devotat medicinei și familiei 
sătenilor săi, iar din ipostaza 
sa de om influent, a contribuit 
decisiv la această veritabilă 
Cetate împotriva timpului, 
Romosul, pentru instituții ca: 
grădiniță, școală 1-8, muzeu 
etnografic, cămin cultural 
modern, dispensar. Un monu
ment impresionant este 
dedicat, în capul satului, 
Eroilor neamului. Satul are 
patru biserici, de confesiune 
ortodoxă, greco-catolică, 
reformată și baptistă. Nu 
există disensiuni.

Centrul cochet, de mic 
oraș, a primit acum bustul 
celui mai de seamă fiu al său... 
Piațeta s-a însuflețit, 
paradoxal, prin această lucrare 
a arhitectului clujean Ilarion 
Voinea, primind o simbolică

metaforă în artă plastică; 
chipul unui bărbat frumos, 
senin, deopotrivă grav, 
privind drept și vizionar în 
orizontul mai degrabă inte
rior, rezonant cu oamenii 
minunați ai acestui ținut 
rămuros, cu suflete tari.

Nu pot încheia acest 
reportaj fugar, fără a 
prezenta omagiile noastre 
foarte numeroaselor
rudenii, doamnei prof. Ana 
Stăncioiu (din excepționala 
familie Marcu) care de 
asemeni a dat numeroase 
personalități de prestigiu, 
soția sărbătoritului, cu care 
am dialogat, privilegiat prin 
amintiri hunedorene, și cu 
fiorul unor condoleanțe deja 
estompate în spulberul 
acelei zile de soare blajin în 
toamnă...

Sorina POPA

[Tarifele prestațiilor medico-legale 
I s-au majors! cu 50 la suta

SC Compania de îmbuteliat Timiș SA 
Lider mondial pe piața de băuturi răcoritoare 
Daca sunteți o persoana dinamicâ, dar cu toate acestea nu vi s-a oferit oportunitatea 

desăvârșirii carierei dv, adresați-vâ companiei noastre care angajeazâ: 

Agent de vânzări și dezvoltarea pieței
Condiții:
• studii medii sau superioare;
• vârsta maximă - 30 de ani;
• permis de conducere;
• calități organizatorice, inițiativă;
• abilități în promovarea ți comercializarea unui produs.
Compania noastră vă oferă:
• perspectiva unei cariere solide într-un mediu deschis oricăror idei noi;
• salariu atractiv;
• cursuri de perfecționare profesională;
• posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere ți dinamice.
Cererile se vor depune la sediul nostru din Deva, str. Depozitelor, nr.5 , până la data de 

k5.11.1999 sau C.V. prin fax 054-225076.

Tarifele prestațiilor medlco-legale s-au majorat, în medie, cu 
aproximativ 50 la sută prin ordinul ministrului Sănătății, Hajdu Gabor, 

în sectorul mediclnel legale clinice, examinarea șl constatarea 
leziunilor traumatice costă 128.000 de lei; examinarea pentru 
constatarea virginității, deflorării, sarcinii sau avortului patologic - 
195.000 de lei; examinarea pentru constatarea infirmității sau 
Incapacității de muncă determinată de afecțiuni patologice (A1/A2) - 
172.000 de lei; examinarea medicală pentru autorizarea deținerii și 
purtării armelor șl munițiilor - 375.00 de lei; examinarea pentru 
evaluarea capacității de conducere auto - 375.000 de lei; examinarea și 
recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie - 97.000 de lei; o 
electroencefalogramă (EEG) - 97.000 de lei, Iar o electrocardiogramă 
(EKG) - 22.000 de de lei. Investigațiile paraclinlce necesare efectuării 
expertizelor se taxează separat.

în domeniul radiologiei medico-legale, o radloscople pulmonară 
costă 40.000 de de lei; o radioscople gastroduodenală - 75.000 de de lei; 
o urografle - 130.000 de de lei, Iar o mamografle - 150.000 de de lei. La 
tarif se adaugă costul filmelor șl al substanțelor de contrast utilizate.

Laborator de prosectură medlco-legală: autopsie medlco-legală - 
930.000 de lei; autopsie sau reautopsierea cadavrelor exhumate - 
1.185.000 de lei; îmbălsămarea cadavrelor de către unitățile medico- 
legale - 232.000 de lei; transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau 
de la locul accidentelor rutiere pentru autopsierea medico-legală - 
225.000 de lei; păstrarea cadavrelor în camera frigorifică -125.000 de lei/ 
zi; cosmetizarea și Igienizarea cadavrelor - 135.000 de lei; cercetarea la 
fața locului și examinarea medico-legală a cadavrelor în teren - 435.000 
de lei.

Laborator de genetică medico-legală: analiza pentru stabilirea 
paternității pe baza testului ADN (trei persoane) - 12.000.000 de lei.

fundul
băltii

V

(Urmare din pag. 1)

)

Ești în Pagini Aurii, 
deci exiști.

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
E orașul tăul E afacerea tal E ghidul tău! Inscrie-te și tu in Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o nouă promisiune 
ce va deveni in curănd realitate.

Pagini Aurii
• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a abonaților 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.

ÎN (URÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA leCALĂ A (JIU DU LUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

>

apa, imediat apar toate 
gunoaiele acumulate pe 
fundul bălții: caroserii 
ruginite, anvelope, 
bolovani, ba chiar și 
cadavre. Așa și cu blocajul 
financiar: dacă s-ar
încumeta cineva să "sece” 
balta murdară și rău-miro- 
sitoare a blocajului 
financiar, ar ieși la 
suprafață caroseriile rugi
nite ale unor inginerii finan
ciare, anvelopele afacerilor 
dubioase, bolovanii unor 
firme căpușe, ba chiar și 
cadavrele putrezite ale 
unor tranzacții ucigătoare 
pentru economia țării. Se 
pare că mulți au pus 
umărul (și... buzunarul) la 
nașterea și creșterea 
blocajului financiar și puțini 
sunt cei aflați în viața 
noastră politică originală, 
care au un interes real de a 
apăra interesul țării și de a 
rezolva odată pentru 
totdeauna acest blestem 
al economiei noastre. 
Asanarea acestei bălți 
fetide a blocajului financiar 
va fi nu doar un act salvator 
pentru economie, ci și un 
act moral, pentru curățirea 
și "dezinfecția" mediului 
economic din România.

Chiar cu riscul de a-și 
face dușmani, trebuie ca 
cineva, acolo sus, să își 
asume răspunderea și să 
purceadă la deblocarea 
financiară. în caz contrar, 
însăși economia Româ
niei va deveni un cadavru 
în plus pe fundul bălții 
blocajului financiar.

K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DIVIZIA 82 Liga Campionilor

Corvinul - ARO 
C-lung 1-2 

înaintea semnalului dat de arbitrul M. Lică, am 
retrăit atmosfera de derby de pe vremurile bune 
ale Corvinului, de când evolua pe prima scenă 
fotbalistică a țării, cei peste 8000 de spectatori 
(număr record în Divizia B) au readus freamătul 
caracteristic premergător începerii unei întreceri 
fotbalistice așteptată cu mare interes. Și începutul 
n-a fost rău pentru Corvinul. în minutul 4 s-a notat 
prima mare ocazie de gol a hunedorenilor, când 
Mitrică a fructificat o minge primită de la Șandor, 
însă balonul a lovit stâlpul din dreapta al porții lui 
Atanasescu. Gazdele și-au reluat atacurile spre 
careul advers, dar apărarea oaspeților, bine 
organizată de antrenorul Ionel Augustin, bine 
sprijinită de mijlocași, a făcut față, respingând sau 
stopând incursiunile înaintașilor hunedoreni Mitrjpă, 
Șandor, Pavel și coechipierii lor din linia de mijloc. 
Oaspeții s-au rezumat la acest joc de apărare, 
firavele intenții de atac ale lui Bălan, Bucuroaia, 
Tameș, fiind destrămate destul de ușor. în minutul 
24 însă, la primul atac la poarta lui Rahoveanu (și 
ultimul în partea I a meciului), oaspeții reușesc să 
înscrie: fundașul central Ceapraz, la jumătatea 
terenului, de pe partea dreaptă, centrează spre 
careu, unde Bălan se remarcă, intră în posesia 
balonului și din apropiere înscrie, Rahoveanu nu 
poate să facă nimic 0-1. Scor ce a rămas 
neschimbat până după pauză, în ciuda insistenței 
gazdelor de a intra la cabine cu un egal.

în repriza a doua meciul a fost mai încrâncenat, 
în min. 55, hunedorenii mai primesc un gol, 
neașteptat. Preocupați să se avânte în atac, s-au 
lăsat descoperiți în apărare, același Bălan scăpând 
din apropierea liniei de centru singur, în viteză, 
Rahoveanu este nevoit să iasă în întâmpinare, este 
driblat și cu toate că între timp Haidiner și Gheară 
s-au repliat, nu au izbutit să degajeze, Bălan 
aproape că a intrat până în poartă cu mingea: 0-2. 
Tinerii jucători hunedoreni resimt jocul, dar nu 
dezarmează. Numai că după 4 minute ei mai 
primesc o lovitură. Proaspătul intrat în joc, Andone, 
îl faultează aproape de linia de margine pe 
fundașul Moldoveanu și arbitrul îi arată cartonașul 
roșu, deși, după părerea celor de la masa presei, 
s-ar fi cuvenit un cartonaș galben. Și în continuare 
a fost foarte greu pentru hunedoreni să mai refacă 
handicapul. Au reușit totuși să reducă scorul la 1- 
2, după ce mingea a ,,circulat" pe traseul Schiau - 
Stârc- Șandor, ultimul a finalizat.

La conferința de presă, antrenorul Victor 
Roșea a repetat lipsa din formație a 
experimentaților mijlocași Dincă și Andrei, echipa 
nereușind de această dată jocul ei combativ, 
progresia sigură și mai rapidă în jocul ofensiv, 
amintind și unele lacune, pentru eliminarea lor se 
va insista la antrenamente. V. Roșea a ținut să 
,,mulțumească și pe această cale galeriei 
hunedorene, care își încurajează cu ardoare 
echipa pe întreaga durată a meciului, înțelegându- 
și bine rolul lor foarte important în formarea unei 
echipe competitive, dând dovadă de înțelegere, 
îngăduință și răbdare, ceea ce pentru jucători e 
un lucru deosebit. Este de datoria noastră să ne 
pregătim, să le putem aduce bucuriile și satisfacțiile 
pe care le merită.”

Sabin CERBU\__________________ _ ________ >

Aurul Brad - 
Minerul Certej 
2-1

Fiind programat miercuri, într-o etapă 
intermediară, așteptatul derby local între 
Aurul Brad și Minerul Certej n-a reușit 
să atragă prea mulți spectatori în 
tribunele stadionului de pe Criș. De 
asemenea, întrucât ambele echipe au 
poziții destul de liniștitoare în clasament, 
derby-ul nu s-a mai jucat la tensiunea 
partidei (tur) din sezonul trecut când ,,s- 
a lăsat” cu scandal și suspendări. Acum 
pe teren a domnit sportivitatea, astfel 
că ambele echipe au avut ocazia să-și 
etaleze disponibilitățile ofensive.

Debutul partidei a fost dominat de 
oaspeți, elevii antrenorilor loan Petcu și 
Dumitru Gălan arătându-se mai insistenți 
în ofensivă. Astfel, în minutul 15 în urma 
unei acțiuni personale Bozga a șutat spre 
vinclu, dar Sandu a respins în bară, iar 
apoi în minutul 21 Rădos a trimis 
periculos cu capul, portarul brădean 
respingând în corner. Treptat însă echipa 
pregătită de Virgil Stoica a pus stăpânire 
pe joc, raidurile ofensive ale vârfurilor 
Lazăr, Mihăilă și Achim creând panică în 
careul oaspeților. Și spre deosebire de 
alte jocuri anterioare când ratau uneori 
exasperant, acum gazdele s-au dovedit 
mai eficiente, reușind să concretizeze 
două dintre ocaziile avute. în minutul 34, 
în urma unui corner, Mihăilă a combinat 
rapid cu Lazăr și a pătruns în careu de 
unde cu un șut puternic a deschis scorul: 
1 -0. Apoi, în minutul 39 o altă combinație 
rapidă la firul ierbii a surprins apărarea 
oaspete și Lazăr a șutat plasat majorând 
diferența: 2-0.

Repriza secundă a fost controlată 
destul de autoritar de oaspeți. în minutul 
56, Drăgoi l-a deschis în adâncime pe 
Bozga care cu un șut din careu l-a învins 
pe Sandu, reducând din handicap: 2-1. 
Apoi, în minutul 70 același Bozga a prins 
o torpilă de la 30 m, Sandu a fost fără 
replică, dar gazdele au fost salvate de 
bară, astfel că jocul s-a încheiat cu victoria 
meritată a brădenilor.

Bun arbitrajul brigăzii formate din 
loan Mudura (Oradea) - la centru și 
Dumitru Fântână și Marcel Vodă (ambii 
Turda) - asistenți.

Aurul: Sandu - Șerban, Stoica, Filipaș 
(65 Neagu), Șimon, Goanță - Văcaru 
(cpt.), Frandeș (46 Petrișor), Achim - 
Mihăilă (46 M. Lupea), Lazăr.

Minerul: Bobariu - Gheorghesc, 
Mîcnea, Filip, Văraru - Banc, Drăgoi, 
Scurtu, Bozga (cpt.)-Tăgârță (46 Bolfoș), 
Rădos (68 Fartușnic).

Ciprian MARINUT\___________ ________

Marți și miercuri s-au disputat jocurile 
contând pentru etapa a V-a (penultima) a grupelor 
Ligii Campionilor. în unele grupe jocurile au fost 
deja făcute - cunoscându-se echipele calificate 
înaintea ultimei etape, - iar în altele disputa e 
mai palpitantă, urmând ca etapa a Vl-a să 
stabilească cine va juca în primăvara europeană, 
lată rezultatele, clasamentele și jocurile ce au 
mai rămas de disputat:

Etapa viitoare: Dinamo Kiev - Lazio Roma 
Bayern Leverkusen - Maribor

Grupa A: Rezultate: Lazio Roma-Bayern
Leverkusen 1-1

Maribor Teatanic - Dinamo Kiev 1-2
Clasament:

1. Lazio Roma 5 3 2 0 12-3 11
2. Dinamo Kiev 5 2 1 2 8-7 7
3. Leverkusen 5 1 3 1 7-7 6
4. Maribor 5 1 0 4 2-12 3

Grupa B: Rezultate: Arsenal Londra -
Fiorentina AC 0-1

FC Barcelona - Aik Stockholm 5-0
1. FC Barcelona 5 4 1 0 16-6 13
2. Fiorentina AC 5 2 2 1 6-4 8
3. Arsenal 5 1 2 2 6-7 5
4. Aik Stockholm 5 0 1 4 2-13 1

Etapa viitoare: Aik Stockholm - Arsenal
Londra

Fiorentina AC - FC Barcelona

Grupa C: Rezultate: Borussia Dortmund - 
Feyenord Rotterdam 1-1

Rosenborg Trondheim - Boavista Porto 2-0 
(loan Timofte a jucat tot meciul pentru Boavista)

Clasament:
1. Rosenborg 5 3 2 0 12-4 11
2. Borusia 5 1 3 1 7-8 6
3. Feyenord 5 0 5 0 6-6 5
4. Boavista 5 0 2 3 3-10 2

Etapa viitoare: Boavista Porto - Borusia
Dortmund

Feyenord Rotterdam - Rosenborg 
Trondheim

Grupa D: Rezultate: Croația Zagreb -
Manchester United 1-2

Sturm Graz - Olimpique Marseille 3-2
Clasament:

1. Manchester U.5 3 1 1 7-3 10
2. Olimpique 5 3 0 2 8-6 9
3. Sturm Graz 5 2 0 3 4-10 6
4. Croația Zagr. 5 1 1 3 5-5 4

Etapa viitoare: Manchester United - Sturm
Graz

Olimpique Marseille - Croația Zagreb

“Cetățean de onoare al municipiului Deva"
(Urmare din pag. 1) 

efectul. Bucuriile mele de-abia acum încep”, 
ne-a spus Maria Olaru cu ocazia ceremoniei 
de la Primăria Deva.

O altă fată de aur, Simona Amânar, s-a 
arătat onorată de titlul conferit de Consiliul 
local al municipiului. “Vreau să mulțumesc 
primarului și celor care au fost de acord ca 
eu și întreaga echipă să primim un asemenea

Grupa E: Rezultate: Real Madrid -
Olympiakos Pireu 3-0

FC Porto - Molde B.K. 3-1
Clasament:

1. FC Porto 5 4 0 1 9-5 12
2. Real Madrid 5 3 1 1 14-7 10
3. Olympiakos 5 1 1 3 8-12 4
4. Molde B.K. 5 1 0 4 6-13 3

Etapa viitoare: Olympiakos Pireu - FC 
Porto

Molde B.K. - Real Madrid

Grupa F: Rezultate: Glasgow Rangers -
Valencia 1-2 (Adi llie a fost titular, a ratat o bună 
ocazie în min. 42 și a fost înlocuit în min. 74)

PSV Eindhoven - Bayern Munchen 2-1 
(Ovidiu Stângă a fost titular 90 de minute și a dat
pasa din care Nilis a înscris golul victoriei).

Clasament:
1. Valencia 5 2 3 0 7-4 9
2. Glasgow Ran. 5 2 1 2 7-6 7
3. Bayern Munchen 5 13 1 6-6 6
4. PSV Eindhoven 5 11 3 5-9 4

Etapa viitoare: Valencia - PSV Eindhoven; 
Bayern M. - Glasgow R.

Grupa G: Rezultate: Gimndins Bordeaux 
- Sparta Praga 0-0

1.

Spartak Moscova - Willem 11 Tilburg 1-1 
Clasament:

Girondins 5 3 2 0 7-4 11
2. Sparta Praga 5 2 3 0 9-4 9
3. Spartak Mose. 5 1 2 2 7-7 5
4. Willem II 5 0 1 4 7-15 3

Etapa viitoare: Willem II - Girondins; 
Sparta Praga - Spartak Moscova.

Grupa H: Rezultate: AC Milan - Chelsea 
1-1 (Dan Petrescu a fost titular, dar a fost 
schimbat la pauză)

Hertha Berlin - Galatasaray 1-4 (Gică 
Popescu - titular 90 de minute cu o evoluție 
exactă, Gică Hagi n-a jucat fiind accidentat)

Clasament:
1. Chelsea Londra 5 2 2 1 8-3 8
2. Hertha Berlin 5 2 2 1 7-8 8
3. AC Milan 5 1 3 1 4-4 6
4. Galatasaray 5 1 1 3 7-11 4

Etapa viitoare: Chelsea - Hertha Berlin;
Galatasaray -AC Milan.

C.M.
____>

titlu. în continuare mă pregătesc pentru 

concursurile viitoare. Primul, pe 4 noiembrie, 
este un grand-prix ce se desfășoară la 
Glasgow și unde particip împreună cu Maria 
Olaru. Sper să facem o figură cât mai bună și 
acolo”.

Așadar, municipalitatea și-a făcut datoria 
și a răsplătit și în acest mod rezultatele de 
excepție ale fetelor noastre de aur.

DIVIZIA A
Rezultatele etapei a XlV-a: FC 

Național - Dinamo 1-3; Gloria Bistrița - FCM 
Bacău 2-0; Petrolul - Univ. Craiova 0-0; 
Extensiv Craiova - Astra Ploiești 0-1; 
Rocar Buc. - CSM Reșița 4-0; FC Brașov - 
Farul C-ța 3-2; Rapid - FC Onești 3-1; 
Oțelul Galați - Ceahlăul P.N. 3-0; FC Argeș 
- Steaua (amânat)

CLASAMENTUL

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

1. Dinamo 13 11 2 0 38-9 35
2. Rapid 13 9 2 2 21-12 29
3. FC Argeș 13 8 2 3 17-8 26
4. Ceahlăul 13 7 3 3 19-18 24
5. Steaua 13 7 1 5 26-20 22
6. Astra PI. 13 7 1 5 19-16 22
7. Gl. Bistrița 14 7 1 6 22-21 22
8. Oțelul Gl. 14 6 2 6 24-21 20
9. FC M. Bacău 13 5 4 4 16-17 19
10. Rocar Buc. 14 6 0 8 20-22 18
11. Petrolul 14 5 3 6 16-22 18
12. FC Onești 14 5 2 7 19-26 ,17
13. FC Brașov 14 5 1 8 22-21 16
14. Farul C-ța 14 4 3 7 17-18 15
15. FC Național 13 4 2 7 18-20 14
16. Univ. Craiova 14 3 3 8 15-18 12
17. Extensiv Cv. 14 3 1 10 10-28 10
18. CSM Reșița 14 1 5 8 12-34 8

Etapa viitoare (30 octo mb>rie): FC

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei: FC Drobeta - Olimpia 

SM 1-0; UTA - Poli Timișoara 1-0; Minerul Motru
- ,,U” Cluj 4-2; Gaz Metan - FC Bihor 3-0; 
Flacăra Vâlcea - Apulum A.l. 1-0; Chimica 
Târnăveni - ASA Tg Mureș 0-1; U.M. Timișoara
- Electro Craiova 3-1; Corvinul - ARO C-lung1- 
2; Inter Sibiu - Jiul Petroșani 1-0

CLASAMENTUL
1. Aro C-lung 14 9 2 3 24-8 29
2. Gaz Metan 14 8 4 2 23-10 28
3. U.T. Arad ' 14 8 3 3 24-10 27
4. Corvinul 14 8 2 4 22-11 26
5. Inter Sibiu 14 8 2 4 20-15 26
6. ASA Tg. Mureș 14 7 4 3 23-9 25
7. Drobeta Tr. S 14 7 3 4 19-13 24
8. Apulum A.l. 14 6 3 5 19-14 21
9. Electro Cv. 14 6 1 7 21-24 19
10. „U" Cluj 14 5 2 7 18-23 17
11. U.M. Timiș 14 4 4 6 20-27 16
12. Jiul Petroșani 14 4 3 7 7-22 15
13. FC Bihor 14 3 5 6 10-22 14
14. Chimica Tr. 14 4 2 8 10-23 14
15. Poli Timiș. 14 3 4 7 16-21 13
16. Flacăra Văl. 14 3 4 7 11-16 13
17. Olimpia S.M. 14 3 4 7 10-15 13
18. Min. Motru 14 3 2 9 16-28 11

Etapa viitoare: Electro - FC Drobeta; ASA 
Tg. Mureș - U.M. Timiș.; ,,U” Cluj - FI. Vâlcea; 
Apulum A.l. - Chimica; Olimpia S.M. - Inter Sibiu; 
Jiul - Corvinul; ARO - UTA; Poli. Timiș. - Gaz 
Metan; FC Bihor - Min. Motru.

O 2>/k/27>l
Rezultatele etapei: Cuprirom Abrud- MetalurgistulCugir 1-0 (0- 

0) • A marcat: Gorgan (48) eInter Petrila - Cetate Deva 1-1 (1-0) • 
Au marcat: Botezatu (40)/Eșanu (55) e Telecom Timișoara - „U" 
West Petrom Arad 4-1 (2-0) • Au marcat: Preda (18), Corban (28), 
llici (57 - din penalty), Solomon (83) / Balazs (16) • „U" Vasile 
Goldiș Arad - Electrica Timișoara 1-3 (0-1) • Au marcat: Folea (83) 
/ Vișan (19), lliuță (47 și 48 ultimul din penalty) • Minaur Zlatna - 
CFR Timișoara 2-1 (1-1) • Au marcat: Cr. Danciu (22), Stoica (55) 
/ Damianovici (55) • Caromet Caransebeș - Minerul Uricani 2-0(1- 
0) • Au marcat: S. Bencea (4), Dogaru (78 - din penalty) • 
Minerul Lupeni - Telecom Arad 2-0 (1-0) • A marcat: Dosan (21 și 
55) • Armata Aurul Brad - Minerul Certej 2-1 (2-0)‘ Au marcat: 
Mihăilă (34), Lazăr (39)/ Bozga (56) • Inter Arad - Gloria Reșița 1- 
2 (0-1) • Au marcat: Știrb (81) / Pițumea (4 și 72)

CLASAMENTUL

Etapa a XV-a (duminică, 31 oct.)
Telecom Ar. - Cuprirom Abrud • Min. Uricani - Min. Lupeni

• West Petrom - Minaur ZI. • CFR Timiș. - Caromet Cs.
• Metalurg. - Inter Ar. •Gloria - Aurul «Min. Certej - Parângul 
•Cetate Deva - Univ. Arad .Electrica Tm. - Telecom Timiș.

1. Cetate Deva 14 10 2 2 32-12 32
2. Telecom Timișoara 14 10 2 2 21-9 32
3. Electrica Timișoara 14 9 2 3 22-10 29
4. Gloria Reșița 14 8 2 4 20-8 26
5. Minaur Zlatna 14 8 1 5 25-15 25
6. Minerul Certej 14 7 2 5 28-23 23
7. Armata Aurul Brad 14 6 3 5 18-14 21
8. Caromet Caransebeș 14 7 0 7 16-19 21
9. Telecom Arad 14 6 2 6 18-18 20
10. Universitatea Arad 14 6 2 6 18-25 20
11. Cuprirom Abrud 14 6 1 7 20-26 19
12. Minerul Uricani 14 5 2 7 21-26 17
13. West Petrom Arad 14 5 2 7 14-22 17
14. Minerul Lupeni 14 4 3 7 14-20 15
15. CFR Timișoara 14 4 2 8 12-29 14
16. Inter Petrila 14 3 4 7 12-17 13
17. Metalurgistul Cugir 14 3 1 10 15-19 10
18. Inter Arad 14 2 1 11 20-34 7

Arbitrii și observatorii - 
etapa din 31 octombrie

- CFR Marm. Simerla - Metalul 
Crișcior, arbitri: Cristian Lazăr, Florin Bulgaru 
și Sorin Corpadi, obs. Marian Dima.

se joacă în 30 oct. 9/11
- Vict. Călan - FC Paroșeni Vulcan, 

Vasile Capotescu, Ramses Stanca și Zoltan 
Gergely, obs. Pavel Marincău.

- Casino Ilia - CIF Allman Brad, Marin 
Ormenișan, Claudiu Kramer și loan Filipoiu, obs. 
Petru Dăscăliță.

- Min. Ăninoasa - Unlv.Petroșani, 
Adrian Radu, Marian Lucaci și Călin Orbonaș, 
obs. Cornel Cărare.

- FC Dacia Orăștie - Vict. Dobra, Petre 
Popa, Remus Azamfirei și Marius Vreme, obs. 
Dorel Târsa.

- Constr. Hunedoara - Retezatul 
Hațeg, Valentin Gavrilă, Răzvan Avram și 
Constantin Dineș, obs. Lazăr Kelemen.

- Min. Bărbătenl - Min. P. Ruscă, Erno 
Magyari, Cornel Pop și loan Clinei, obs. Nicolae 
Stanciu.

Campionatul Județean
- Venus Chișcădaga - Unirea Vețel, 

Adrian Costea, Tiberiu Nistorși Eugen Ambruș, 
obs. Sorin Popa.

- Santos Boz - Gloria Geoagiu, Daniel 
Haidiner, Virgil Gherghel și Constantin Dănilă, 
obs. loan Deac.

- Energia Deva - Rodostar Deva - în 30 
octombrie, Beniamin Popescu, Ciprian 
Cârligeanu și Daniel Roman, obs. Liviu Banc
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34 la sută dintre 
români trăiesc sub 

pragul sărăciei
Peste șapte milioane și jumătate dintre români, reprezentând 

aproape 34 la sută din populația României, trăiesc sub pragul sărăciei, iar 
specialiștii consideră că acest nivel este deja unul de alertă și, prin 
urmare, au adus la cunoștința Executivului român acest lucru, a declarat 
într-o conferință de presă Constantin Chirică, președintele Comisiei 
Naționale pentru Statistică (CNS).

Potrivit studiului “Coordonate ale sărăciei. Dimensiuni și fapte", 
realizat de specialiștii CNS, în anul 1995 se aflau sub pragul sărăciei 5,7 
milioane de persoane, în 1996, an electoral, 4,4 milioane de români, în 
1997 aproape 7 milioane de persoane, iar în 1998 7,6 milioane de români 
trăiau sub pragul sărăciei.

Maria Molnar, specialist în cadrul CNS, a declarat că sunt considerați 
că trăiesc sub pragul sărăciei toți românii ale căror venituri se situau, în 
luna septembrie 1999, sub nivelul mediu de 683.436 de iei pe persoană. 
Ea a precizat că cei mai săraci dintre români trăiesc mult sub pragul 
sărăciei și că cel mai mare număr de săraci, respectiv șase din zece 
persoane, se întâlnește în gospodăriile de țărani și de șomeri. Din 
numărul total al săracilor. 39 la sută se află în gospodăriile de salariați, 
iar 26 la sută în gospodăriile de pensionari. în privința profunzimii 
sărăciei, salariații sunt mai săraci decât pensionarii, aceștia din urmă 
fiind în avantaj față de salariați și în ceea ce privește suprafața locuibilă 
pe persoană. Sărăcia este din ce în ce mai mare cu cât crește numărul 
de persoane dintr-o gospodărie și cu cât crește numărul de copii care 
compun o familie. De asemenea, rata sărăciei este mult mai înaltă în 
mediul rural decât în mediul urban.

Pe zone geografice, cei mai săraci oameni sunt în județele din 
Moldova, în special în partea de nord a zonei, iar cei mai puțin săraci 
sunt locuitorii din partea vestică a României.

Deși nu sunt la fel de săraci ca cei din partea de nord-est a țării, și 
în București numărul săracilor este destui de mare, 23 la sută dintre 
locuitorii Capitalei aflându-se sub pragul sărăciei.

Constantin Chirică a spus că, într-un raport al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare privind indicele dezvoltării umane, România este 
situată pe locul 74 din 140 de țări. El a adăugat că perioada 1997-2006 
este considerată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite drept “decada 
efortului comun pentru combaterea sărăciei și a efectelor sale la nivel 
mondial".

Săptămâna pentru combaterea sărăciei, desfășurată între 17 și 24 
octombrie a.c., a intenționat să atragă atenția opiniei publice asupra 
factorilor care generează și contribuie la perpetuarea sărăciei, situații la 
care anual trebuie să facă față un număr tot mai mare de oameni afectați 
de acest fenomen în creștereși care trebuie să găsească remedii pentru 
rezolvarea acestei probleme. în acest context, specialiștii români au 
estimat că și la noi rata sărăciei ar putea crește, însă nu s-au hazardat 
în a oferi cifre în acest sens.

-

Alexandra Nechita, pictorița de1 
origine româna supranumita 
“micuța Picasso” a deschis o 

expoziție la Washington
"Picturile Alexandrei Nechita se vând în lumea întreagă cu 

peste 100.000 de dolari bucata, menționează agenția France 
Press. Ea nu pune mare preț pe aceasta. La cei 14 ani ai săi, cea 
care este supranumită «micuța Picasso» afirmă că este fericită 
numai când ține o pensulă în mână. Considerată de unii un copil- 
minune al picturii, iar de alții un produs pur al strategiei de mar
keting, Alexandra Nechita își pictează emoțiile, așa cum alți copii 
de vârsta ei se exteriorizează ținând un jurnal.

«Sunt o persoană fericită și pictura mea reflectă lucrul 
acesta. Este o pictură foarte hazlie, foarte expresivă, ca un jurnal 
al emoțiilor mele», a declarat ea într-un interviu acordat AFP cu 
ocazia primei sale expoziții la Washington.

Expunând în întreaga lume, după ce a primit comenzi 
prestigioase, pânzele Alexandrei Nechita figurează astăzi în 
colecțiile particulare a numeroase celebrități, printre care Andre 
Agassi, Phil Collins, Whoppi Goldberg, Catherine Deneuve, Calvin 
Klein sau chiar împăratul Japoniei. Anul trecut, la Singapore, o 
pictură a ei s-a vândut cu 220.000 de dolari, un record pentru un 
pictor de numai 13 ani.

Mai multe muzee de artă modernă au achiziționat tablourile 
sale, inclusiv Petit Palas de la Geneva, unde un tablou de Nechita 

Lstă alături de o operă a lui Claude Monet!
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TVR I
9.00 TVR lași 10.00 Art-Ma- 

nia (r) 11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.00 Rock la miezul nopții (r) 
13.00 TVR Timișoara 14.00 
Jurnal 14.15 Ciberfan 14.30 Tri
buna partidelor parlamentare 
15.00 Scena 15.30 Em. în limba 
germană 17.00 O vedetă... cu 
cântece 17.30 Cuvânt pentru 
necuvântătoare 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 21.00 Doi 
băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 
5) 22.00 Culise (mag.) 22.45 
Omul de nicăieri (s) 23.25 
Jurnalul de noapte 23.30 Invazie 
mortală (thriller SUA '95)

TVR 2
8.50 Bzzz. Un super-magazin 

pentru copii... mai mari! 10.15 
Limbi străine. Spaniolă 10.40 0 
familie ciudată (s) 11.10 Familia 
Simpson (s) 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 TVR Craiova

14.40 TVR Cluj-Napoca 15.00 
Delfi și prietenii săi (d.a) 16.00 
Obsesia (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00
Cinematograful vremii noastre: 
Melies Vrăjitorul (IV) 19.00 
Galeria marilor interpreți 19.45 
Videoclipuri 20.00 Telerecital 
22.00 Lumea vitezei 22.50 
Infidelități (s, ep.4)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 11.00 O familie de 
străini (dramă Canada) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00 Decepții (s) 
15.00 Luz Maria (s, ep. 127,128) 
17.00 Știri 17.25 Dragoste și 
speranță (s, ep. 8, 9) 19.00 
Observator 20.00 Numai 
dragostea (f. dragoste SUA 
1998, p. II) 22.00 Observator
22.30 Vitamina V - Veselie 23.00 
Colecția Jackie Chan

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 10.45 Marea prăpastie (r)
12.30 Royal Canadian Air Force

Programe TU - sâmbăta și duminică
Sâmbătă

30 octombrie

TVR 1
9.00 Mica sirenă (d.a) 

10.00 Cartea de folclor 
11.00 Art-Mania 13.00 
Acum, poți afla... 13.30 
Lumea și noi 14.00 Arca 
Marinei pe malul 
Begăi! 16.00 Război 
împotriva Mafiei 16.55 
Rugby Camp. Mondial, 
prima semifinală 19.00 
Perechea potrivită 19.30 
Carol și compania (s) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 22.30 Surprize, 
Surprize (div.) 22.30 Dr. 
Quinn (s, ep. 5) 23.20 
Jurnal 23.25
Săptămâna sportivă 
23.35 Proiect: Geneza 
(f. SF SUA ’92)

TVR 2
9.00 Bzzz. Un super- 

magazin pentru copii... 
mai mari! 10.30 
Cireșarii (s, ep. 5) 11.30 
Pas cu pas 12.30 TVR 
Timișoara 14.00 Poliția 
judiciară (s, ep. 9) 14.50 
Videoclipuri 15.05 
Documente culturale 
16.00 Obsesia (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Cine? Unde? Cum? De 
ce? 17.35 SOS La 
capătul lumii (d.a) 18.00 
Documentar National 
Geographic 18.55 
Varietăți 19.40 Teatru 
TV 21.20 Opera Mundi 
22.00 Fotbal Meci din 
Camp. Spaniei, etapa a 
Vlll-a (d)

ANTENA 1
9.00 Secolul femeilor 

(do) 10.00 Casa de 
piatră 11.00 Orient 
Expres (talkshow) 13.00 
Cu Țopescu de la A la

(s, ep. 20)12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 53) 13.50 
Ani de liceu (s, ep. 40) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 Fa
milia Bundy (s) 15.15 Miami 
Sands (s, ep. 2) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 51) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Dosarele X 
(s, ep. 127) 21.30 Profiler - 
psihologia crimei (s, ep. 9) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei

ACASĂ
7.00-12.35 Filme și seriale 

(reluări) 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 Ce mai 
știi de Dolly Bell? (f. Iugoslavia 
1981)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Nadine Show (r) 13.00 Politica 
demâine(r)15.00Viațaînd irect 
16.00 Știri 16.15 Bogați și celebri 

infinit 15.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: Dinamo 
- FC Argeș (d) 18.00 
Dragoste și speranță (s) 
18.50 Fashion Club 
19.00 Observator 20.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Steaua - Oțelul (d) 
22.00 Observator 22.30 
Teroare oarbă (thriller 
SUA 1971)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule 

(s, ep. 2) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 46) 11.00 
Promotor 11.30
www.apropo.ro 12.00 
Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 
Generația PRO 17.00 
ProFashion (mag.)
17.30 Super Bingo 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Vacanța mare la PRO 
TV 21.00 Strada (dramă 
SUA ’87) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.00 OZ - 
închisoarea federală (s, 
ep. 9)

Duminică
31 octombrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 11.00 Viața satului
12.30 Tezaur folcloric
13.30 De luni până
duminică 14.15
Divertisment 16.00 
Lumea bărbaților (s)
16.25 Auto Club 16.55
Blankenese (s, ep. 6) 
17.45 Spectacolul lumii 
19.00 Perechea
potrivită 19.30 21
Prezintă Șt. Bănică Jr. 
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminică sportivă 
21.50 Familia Flinstone 
(co. SUA 1994) 23.30 
Jurnal 23.35 Pe față. 
Talk-show

(s) 17.00 Nadine Show 18.00 
Știri. Sport. Meteo. Clip Art 19.00 
Românie, Românie... 19.15 
Karaoke Show 20.15 Alegeți 
filmul 21.30 Real TV 22.00 
Românie, Românie... 22.15 Știri 
22.45 Revista presei 23.00 
Politica de mâine

f HB©»
10.00 Oxigen (thriller SUA 

1999) 11.30 Arme de... 
distragere în masă (co. neagră 
SUA 1997) 13.15 Așa e viata 
(co. SUA ’98) 14.45
Supraviețuitorul (f.a. SUA 1996)
16.30 Radiorockada (co. SUA 
1994) 18.00 Lexx (s) 18.45 
Nume de cod: Y2K (thriller SUA 
1999) 20.30 Ed Wood (dramă 
SUA 1994) 22.30 Turbulențe 
(thriller SUA 1996) 0.15 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s, er.)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.10 

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)

TVR 2
8.00 Documentar 9.00 

La izvorul dorului... 
9.15 Cireșarii (s, ep. 6) 
10.00 Orizont spiritual 
12.00 TVR lași 13.30 
Știrile... XXL pentru 
copii și tineret 14.00 
Poliție judiciară (s, ep. 
10) 14.50 Infidelități (r) 
15.40 Videoclipuri 
16.00 Obsesia (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
în pas cu voi! 18.30 
Tip-Top, Mini-Top! 
19.00 Un secol de ci
nema (do) 22.25 
Măiestria tinerilor 
muzicieni

ANTENA /
9.00 Desene animate 

10.00 Godzilla (d.a) 
11.00 Aventurile lui 
Sindbad (s, ep. 7) 11.45 
Buni prieteni 12.15 
Seria Stan și Bran: 
Spitalul (co. SUA ’32) 
13.00 Duminica în 
familie 17.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: Astra 
- Petrolul (d) 19.00 
Observator 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TV
8.00 Auto: Marele 

Premiu de F1 al 
Japoniei (d) 10.00 Su
per Abracadabra 11.00 
Destine celebre 12.00 
Profeții despre trecut 
12.55 Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi! 
(div.) 14.20 Chestiunea 
zilei 15.00 Auto 
Marele Premiu de F1 
al Japoniei (d) 16.45 
Echipa mobilă 17.00 
Beverly Hills (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Cupidon (s, ep. 9) 
21.00 Monstrul din 
Loch Ness (f. fantastic 
Anglia 1995) 23.00
Procesul etapei

15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s)’20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în clipa 2000 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale

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 București (coproducție 

și insert Știri Deva) 19.30-20.30 

Știrile PRO TV București 

(coproducție și insert Știri 

Deva) 22.20-22.30 Știri pe scurt 

PRO TV Deva

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele postu
rilor TV.
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Alimentația rațională vă 
ajută să vă păstrați sănătatea 
și silueta. Evitați deci excesele 
și vă veți bucura de 
consecințe.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
E o zi splendidă. Cei care 

au onomastica până în 12 
decembrie pot aștepta 
schimbări în bine în afaceri și 
în muncă.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Au dificultăți în executarea 

îndatoririlor de serviciu nativii 
primei decade. Ceilalți au 
succese profesionale, 
doamnele sunt descurcărețe.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Mergeți pe drumul propriu, 

un pic în forță, excentric. Nu 
vă prea pasă ce cred sau 
simt alții. Provocați neliniște și 
încordare în jurul dv.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Vă preocupă trecutul, 

întâlnirea cu o cunoștință vă 
trezește amintiri plăcute sau 
nu. în interesul carierei dv 
încercați să nu ieșiți în 
evidență în zilele următoare.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Azi sunteți în “partidul 
fericirii” căci vă place 
singurătatea și sunteți singuri. 
Atenție la accidente, mai ales 
pe treceri de pietoni.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

întâlniți pe cineva și nu vă 
amintiți de unde îl cunoașteți. 
Nu vă jenați și întrebați-l pe el, 
s-ar putea naște o relație de 
durată.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Dacă șefii nu v-au 
ascultat dar au ajuns la 
concluzia că ați avut 
dreptate nu e cazul să le 
reproșați. Aveți destule idei 
pentru câștiguri.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Proiectele de viitor sunt 
conturate deci treceți la 
acțiune. Toamna vă aduce 
schimbări în viața 
particulară dar trebuie să 
vă țineți sub control 
destinul.

5 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunteți mai calmi și mai 
chibzuiți ca de obicei. Mai 
puțin sunt cei născuți în zilele 
impare, care vor avea în jurul 
lor o atmosferă incandes
centă.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Cei născuți în zi impară pot 
avea o zi bună. Viața 
personală și relația de cuplu 
funcționează perfect. 
Doamnele sunt mai vesele.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Vă îndrăgostiți subit deși 

inima vă e dăruită altei 
persoane. Ar fi bine să nu se 
afle de noua relație căci 
oricum nu va avea viață 

Npngă._____________________

http://www.apropo.ro
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O EXCELENTĂ LECȚIE DE PATRIOTISMr
Cartea “Obiceiuri tradițio

nale românești”, la care mă 
voi referi în cele ce urmează, 
este o ediție revăzută a celei 
apărute în 1976. Este nu nu
mai un act cultural de repu
nere în circulație a unuia din
tre cele mai docte studii des
pre folcloristica românească, 
ci și un adevărat ghid al bo
gatelor tradiții autohtone co
mentate de una dintre cele 
mai avizate voci în domeniu. 
Autorul a făcut studii “specia
lizate la Facultatea de Litere 
și Filozofie a Universității din 
București, apoi la Universi
tățile din Praga, Varșovia, 
Cracovia și Bonn.”(p.217). Iar 
dacă la aceasta mai adău
găm și faptul că, în viața et
nologică internațională, a de
ținut funcții de primă impor
tanță, cum ar fi: președinte al 
Societății Internaționale de 
Etnologie și Folclor, membru 
în International Society for 
Folk-Narrative Research și 
Center for Advanced in Be
havioural Science
(Standford), în Comisia de 
Folclor a Comitetului Inter
național de Slavistică, în Con
siliul Internațional de Folclor 
de pe lângă UNESCO, în Co
mitetul Executiv al Asociației 
Internaționale de Studii Se
miotice (id.p.cit), avem por

tretul complex și aproape com
plet al personalității lui Mihai 
Pop. Ca și în alte studii ale 
sale, el introduce în raționa
mente și explicații științifice 
obiceiuri care în conștiința și 
chiar în aplicațiile practice 
constituie de multă vreme în
tâmplări ținând de un firesc 
debordant al lucrurilor. Intrarea 
lor în acest normal se dato

diferă mai cu nimic: “Jocurile 
cu măști din Moldova, 
continuă autorul, foarte 
frecvente și astăzi, au ca 
punct central caprele cu bot 
de lemn clămpănitor ca și la 
turcă și la brezaie."(p.85). Dar 
vorbeam puțin mai înainte 
despre tratarea științifică a 
temei...Mihai Pop dă greutate 
acestei idei printr-un comen

Mihai Pop: OBICEIURI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI, 
Editura Univers, București, 1999 

k___________________________._____ ____________________/
rează, în egală măsură, atât 
vechimii - “toate obiceiurile 
legate de momentele impor
tante din viața omului au păs
trat semnele epocilor prin care 
au trecut până au ajuns la 
noi”(p.144) -, cât și modului în 
care obiceiurile au fost res
pectate în forma și conținutul 
lor. In acest context, în mod 
evident, specificul local a jucat 
un rol extrem de important, dar 
în același timp existând și o 
unitate indestructibilă între mai 
toate zonele țării. De exemplu, 
în zona Sibiului, “Turca numită 
(...) bouriță și în alte părți ale 
Transilvaniei cerb este un cap 
de animal, de cerb sau uneori 
de bour cu nelipsitul bot de 
lemn clămpănitor"(p.84); în 
zona Moldovei, situația nu

tariu în care surprinde ex
celent cele două laturi - 
esențiale, de altfel, ale stu
diului -, notând: “Obiceiurile 
sunt, fără îndoială, pentru cei 
care le privesc din afară, pi
torești manifestări folclorice, 
mari spectacole. Dar, dincolo 
de aceasta, ele încifrează 
înțelesuri profunde asupra 
relațiilor interumane, asupra 
mersului normal al vieții so
ciale și asupra soluțiilor pe 
care, într-o evoluție de multe 
ori milenară, omenirea le-a 
găsit pentru a face ca lu
crurile să reintre în normal 
atunci când rânduiala lumii a 
fost, dintr-o pricină sau alta, 
stricată.”(p.7). Am folosit 
acest citat tocmai fiindcă mi 
se pare a fi în orice caz edifi

cator pentru crezul autorului 
și pentru ca informația să 
ajungă corectă la cititor. Fără 
a mai intra în alte amănunte, 
titlurile din cuprinsul cărții 
vorbesc de la sine: Obice
iurile, acte de comunicare. 
Contextul lor socio-cultural. 
Relația dintre sistemul de 
înrudire și sistemul obice
iurilor. Sistemul obiceiurilor. 
Obiceiurile calendaristice 
de peste an. Obiceiurile 
care marchează momentele 
importante din viața omului. 
De la obiceiurile străvechi 
la spectacolele contempo
rane. Sunt titluri care invită 
la o lectură atentă a cărții, 
pentru a ști bine și corect 
despre noi și despre ființa 
noastră națională în uni
tatea ei. Dacă vreți, OBICE
IURI TRADIȚIONALE RO
MÂNEȘTI este o excep
țională lecție de patriotism, 
de dragoste pentru ceea ce 
ne reprezintă cel mai bine 
într-o lume în care, de multe 
ori, valorilor naționale și 
specificului lor li se sub
stituie - deseori în ultima 
vreme sunt impuse chiar - 
surogate și importuri care, 
asemenea unor termite, vor 
lăsa în urmă-le valoarea... 
kitsch-ului.

Dumitru HURUBĂ

r

Prea multe măști necesare, 
toate pregătite cu grijă, 
toate au același zâmbet, 
ca o tăietură dintr-o veche revistă, 
toate sugerează adevărul 
care repede este dus de vânt 
spre celălalt capăt al veacului...

Toamna preface umbrele-n aur, 
rădăcinile țipă între viață și moarte, 
între neant și veșnicie, 
rădăcinile țipă,
în lumina zilei arhetipurile își arată carnea 
imponderabilă...

Constantin STANCU

‘/Zf/

Trandafirul din grădină 
Se plângea adineaori 
Câ pe dânsul nu-l sărută 
Nimeni, ca pe alte flori.

“Cum ai vrea să te sărute, 
l-au grăit de prin vecini, 
Un bujor și-o panseluță,
Când ai trupul plin de spini?'

“Trupul da, dar am și-un suflet
Alb ca florile de crin”,
Zise el, curmându-și vorba 
într-un prelungit suspin!

Vladimir POP MĂRCANU
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Lansare de carte
Târgul național de bunuri 

și servicii Expo Deva '99, 
desfășurat la Sala Sporturilor 
Deva, a inclus și un salon de 
carte al editurilor devene. Au 
fost prezente cu noutăți edi
toriale EMIA, Acta Musei De- 
vensis și Global Media Image 
Deva, ultima fiind și cea mai 
"tânără".

Vineri Editura EMIA, di
rector poeta Paulina Popa, a 
organizat o lansare de carte, 
acțiune ce s-a bucurat de o 
numeroasă participare. în 
fapt n-a fost lansată o singură 
carte ci patru volume diferite, 
ce răspund nevoilor de infor
mare și lectură ale tuturor 
categoriilor de vârstă. Dintre 
toți posibilii cititori cei mai 
interesați de lansare au fost 
tinerii. Alături de liceeni au 

Sârbătorire
? Ieri, la Deva, a fost sărbătorit scriitorul Dumitru Hurubă, cu A 
z prilejul împlinirii vârstei de 55 de ani. Manifestarea, organizată de ' 
z Biblioteca Județeană “Ovid Densusianu", a relevat personalitatea 
z cunoscutului creator, apreciat, în primul rând, pentru satira v 
' socială pe care o promovează în scrisul său, conturată în situații \ 
z și personaje extraordinare. y
f Menționăm cu satisfacție că autorul sărbătorit este uf) Y 
z apropiat și apreciat colaborator al ziarului nostru. (M.B.) Y 
Z Y

fost prezenți scriitori, autorii 
cărților lansate dar și colegi 
de breaslă, oameni de 
cultură.

Volumele lansate sunt: 
“Povești din pădurile fante
ziei”, autor Alexandru Uiuiu, 
ilustrator George Mustață, 
elev la Liceul de Artă "Sigis
mund Toduță” Deva; “Anto
logia literaturii pentru copii" 
al dnei prof. Maria Toma 
Damșa; “Grădinile seman
tice", carte aniversară a po
etului Eugen Evu și eseurile 
filosofice reunite în “Alchimia 
divinului" de Nicolae Szekely. 
Cărțile lansate au apărut în 
condiții grafice deosebite. 
Dar ele vor fi apreciate de 
cei care le citesc în primul 
rând pentru conținutul lor. 
(V. ROMAN)

Grupul vocal “Speranțe”

0 V'OCC'f 4*4*'

Grupul vocal “Speranțe” a 
apărut ca o rază de lumină în 
ansamblul formațiilor artistice 
ale unităților de învățământ din 
municipiul Deva. în actuala sa 
alcătuire, el a debutat pe 
scena Casei de cultură cu 
Imnul școlii în ziua când Alma 
Mater - Școala Generală Nr.5 - 
aniversa un sfert de veac de 
existență și primea numele 
"preotului deșteptării noastre” 
Andrei Mureșanu.

Cu o muzică însuflețitoa- 
re și un text pe măsură, Imnul 
școlii a prins aripi, conto- 
pindu-se în aplauzele sutelor 
de spectatori. Ca nu peste 
mult timp, tulburătoarea piesă 
"Doamna mea învățătoare” 
să se strecoare discret în 
suflete, în gânduri de recu
noștință, în piviri înrourate. 
“Brâul amestecat”, îndrăgita 
prelucrare a lui I.D. Kiriac, a 
pus mai mult în valoare po- 
tențele formației, iar “Rockul" 
(din repertoriul Mădălinei Ma- 
nole) s-a transformat, parcă, 

într-o joacă, într-un strop din 
bucuria recreației mari.

“Bravo, copiii”, “Mulțumim, 
copii, mulțumim, domnule pro
fesori”, "Speranțele de azi vor fi, 
mâine, certitudini!" - exclamațiile 
de admirație ale părinților, das
călilor, bunicilor din sală nu mai 
conteneau.

- Ne bucură, ne stimulează 
aprecierile publicului - recu
noaște dirijorul formației, dl prof. 
Tiberiu Nicula, cel care a inițiat, 
alcătuit și pregătit grupul vocal 
“Speranțe".

- Die profesor, în repertoriul 
cu care a debutat formația, 
piesele “Imnul școlii” și “Doam
na mea învățătoare” poartă 
semnătura dv (muzică și text).

- Am simțit nevoia să scriu și 
textele. Sunt cadru didactic de 
un sfert de veac, iar în această 
școală de aproape un deceniu. 
Simt pulsul acestei școli, o cu
nosc. Așa că Imnul s-a zămislit 
din viața acestei instituții. Iar 
textul pentru "Doamna mea în
vățătoare” s-a născut într-o sea

ră acasă în tovărășia chitarei 
mele. M-am gândit la fosta mea 
învățătoare - dna Munteanu - 
am retrăit sentimentele pe care 
le-am avut față de dumneaei. 
Dar m-am gândit și la foștii elevi 
care revin în școala noastră ca 
dascăli. Și ei sunt mărturii ale 
iubirii și respectului înfiripat în 
acest lăcaș de educație.

Artist prin formație (harul s-a 
revărsat și spre fiicele sale, Ioana 
și Laura, mai ales în ce privește 
pictura pe sticlă), dl prof. Tiberiu 
Nicula trăiește prin muzică. Pre
zența sa în taraful Ansamblului 
“Pădureanca" de la Palatul co
piilor îi cere muncă și timp, dar i- 
a dat și satisfacția de a duce 
frumusețea folclorului românesc 
în multe țări europene. La Școala 

“Andrei Mureșanu" din Deva 
orele de muzică sunt așteptate 
cu interes și plăcere de elevi, 
iar pentru componenții grupului 
vocal “Speranțe" repetițiile au o 
frumusețe aparte.

Acum, după prima vacanță 
mică din acest an școlar, în 
repertoriul grupului vocal își 
fac loc colindele. Cu mirabila 
lor frumusețe, dirijor și elevi vor 
să ducă în casele părinților, 
dascălilor și mai cu seamă ale 
sponsorilor (cu sprijinul cărora 
și-au întinerit școala) gând de 
mulțumire și recunoștință. Vor 
reuși, pentru că de pe acum 
grupul vocal “Speranțe” e o 
voce, un crez, o lumină în viața 
muzicală a școlilor devene.

Lucia LICIU

Gabriel Țepelea, mem
bru de onoare al Academiei 
Române, profesor univer
sitar, scriitor și om politic de 
aleasă și demnă ținută, prin 
cel de-al treilea volum al me
moriilor sale, intitulat atât de 
sugestiv - “AȘTEPTÂND...", 
oferă cititorilor momente și 
reflecții din existența sa, con
semnate în "însemnări pe
riodice: 1978/79 și 1981/82”. 
Diversitatea “însemnărilor 
periodice”ne face cunoștință 
cu un imens și variat număr 
de evenimente, oameni, ati
tudini, gânduri, impresii, 
emoții, caractere, senti
mente etc., de la cele mai 
banale, cum ar fi zgomotul

<---- - ------------------

Z\

GabrielȚepelea - AȘTEPTÂND..."
din apartamentul vecin (“Cio- 
cănitul vecinului de la parter") 
și până la momentele de zgu
duitor dramatism prin care i-a 
fost dat autorului să treacă 
(“Odiseea unui fost pușcă
riaș"). Astfel, din mai multe 
secvențe ale volumului, aflăm 
că profesorul Gabriel Țepelea, 
doctor în litere și filozofie încă 
din 1948, a fost deținut politic 
între 1949-1955 (la Jilava, la 
Canal, la Aiud și la Oradea). 
După eliberarea din detenție a 
lucrat ca muncitor necalificat 

la Cooperativa “Progresul 
Cartonaje", apoi ca bibliotecar 
la Școala medie nr.18 din Bu
curești. în 1957 a fost încadrat 
ca profesor la Școala medie 
“Ion Creangă" din București, 
post din care a fost destituit în 
1960 și lăsat șomer până în 
1962, când ministrul învăță
mântului llie Murgulescu l-a 
încadrat în învățământul su
perior, la catedra de franceză 
de la Universitatea din 
Timișoara.

Condeiul memorialistului 

surprinde în culori și ipostaze 
deosebit de nuanțate scriitori 
ca: T. Arghezi, Cezar 
Petrescu, Eugen Barbu, lorgu 
Iordan, I. Coteanu, Al. Dima, 
Vasile Netea, I. Chinezu, Șt. 
Aug. Doinaș., I. Negoițescu 
ș.a., evocând împrejurările în 
care i-a, cunoscut și rapor
turile avute cu aceștia în dife
rite momente ale vieții și acti
vității sale.

Prezentând: caractere, în
tâmplări, concepții, fapte, date 
și evenimente pe care adu

cerea-aminte i le-a pus în lu
mina conștiinței, autorul, 
ajuns la vârsta senectuții - 
proprie literaturii memorialis
tice - conferă aproape tuturor 
acestora beneficiul reflexi
vității sale dominate de înțe
lepciune, echilibru, seninătate 
și un anumit stoicism. în 
acest sens, cu privire la exer
cițiul conștiinței sub povara 
senectuții, Gabriel Țepelea își 
sfătuiește cititorul: “...să te 
retragi când simți aripile nepu
tinței" (p.59), iar privitor la 

raportul dintre promisiunile și 
realizările politicienilor, recu
noaște în mod cinstit și tran
șant că: “Nici un guvern n-a 
putut materializa, odată ve
nind la putere, programul 
lansat în opoziție" (p.57).

încheiem succintul po
pas asupra volumului “AȘ
TEPTÂND...", cu spirituala 
constatare și părere a dom
nului Gabriel Țepelea despre 
democrație: “Democrația 
consideră oamenii apți întot
deauna de a judeca, de a 
cântări, de a fi raționali, ui
tând alunecarea în pasional 
(...), în ombilicarea adevă
rului de eul auctorial" (p.224). 
Profesor Dumitru SUSAN
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Știm că ești în căutarea unui TELEVIZOR.
Știm că at fost în diverse loturi și că ifi este greu să ici 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 că ORION iți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internaționale.

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-hsie destinată pentru înregistrarea 
vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat la 4 grupe 

fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

S Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 articole 
la restaurante

J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
S Imprimarea De bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul casierului, 

codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)
•S Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 

Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETĂȚIIȘi, nu fn ultimul rând, îți mai rămân bani și pentru a 

sărbători cu cei dragi.

Un preț excelent! X

DEVA: ■ 4L7EX - B-dul Derebal, Bl. 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 87 
■ ELECTROSTAR - Sir. Avram lancu Nr. 8, parter ■ ALTEX - Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter.

I
X
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si o oferta valabilă! 
kfb * Oferta Connex valabila 

_ Kiy pana ]a 5 noiembrie:
| ERICSSON
3 A1018s
1 SAU
MOTOROLA 368

- conectarea si primele dpu£* 
luni de abonament gratuite

Oferta Rombusinesș**
- la fiecare conectare primești

20 de litri de benzina gratuit

xTCONNEXBUSINESS CENTER
DEVA, Bdul 1 Decembrie bl. C parter 

Tel-Fax 233.637 / 233.638
Fiți IVA.H halit itaciliidlipailkll ii nail ci ibauatit Conet; ” puni il i don lin. nail pe■ ut itnkllk vocile.*“ Fin iclcfai EiicMon AI01S nu Moioioli 368,X

UN BUN NECESAR

Televizor Sony*
• Sunet stereo
• Sistem de 2 difuzoare Full Range
• Procesor digital de sunet
• Format 16:9
• Ecran Super Trinitron 72cm/63cm

lEfl FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
■T 2.' 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, 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 H G. 450/1999, un număr de 64.892 acțiuni reprezentând 86,9085% din 
capitalul social al Societății Comerciale “TRANSLOC” SA, cu sediul în DEVA str. Depozitelor, nr. 2, județul 
Hunedoara, cod fiscal R 2112825, număr de înrmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/178/1991, având:

Obiectul principal de activitate: transporturi de mărfuri și persoane în trafic intern și internațional, 
autoservice.

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

Structura acțlonariatulul conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 10.11.1998, este:
Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 64,892' 86,9085
P.P.M. 9.750 13,0580
Manager 25 0,0335
Total 74.667 100

*Cumperi unul din cele două modele de TV și primești gratuit 
o pereche de căști Sony MDR E 827.

SONY Model: KV-29X5/KV-25X5

Recorder VHS Sony 
FM / MW cu 30 posturi presetate 
Mecanism Smart 
înregistrare Long Play 
Super Trilogie, SmartLink, Show View 
Videorecorder VHS HiFi cu 4 capete

SONY Model : SLV-SE40

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.

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

este de 1.622.300.000 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 TRANSLOC SA, în scopul întocmirii unui raport 

de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea ANGAJA
MENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.250.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 162.230.000 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 
(02.12.1999, ora 10).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data de 
02.12.1999, ora 11.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 03.12.1999, 
ora 10, când se-va întocmi și afișa lista ofertantilor acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 03.12.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

în 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 efectu a plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize convertibile 
la cursul valutar comunicat de Banca Nations iă a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială 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.

http://www.sof.ro
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pâine în piața centrală sau cen
tral, Deva.'Tel. 094/607088.VANZAR1 

CUMPĂRĂRI
• Vând foarte convenabil 

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

• Vând casă mare, garaj, 
grădină, Simeria, Teilor, 63, cu 
ieșire și în str. Aurel Vlaicu, tel. 
066/112992, după ora 15. (6165)

• Vând urgent apartament 3 
camere, în Hațeg, tel. 058/ 
834860(6169)

• Vând casă cu anexe, gră-

(8320)
• Ofer spre închiriere în 

Orăștie spațiu comercial, com
plet amenajat, la șoseaua prin
cipală, tel. 092/774781 (7115)

• închiriez (vând) apar

tament 2 camere, semide
comandat, parter, Gojdu, po
sibilități privatizare. Informații 
tel. 214437(6181)

1FERTE DE
SERVICII

dină mare, Brănișca, tel. 
214570,220676 (6130)

• Vând garsonieră, str. Băl- 
cescu, nr. 3, confort 1. Informații 
Bîrsău, 202. (6133)

• Vând tractor U 445, in
complet, 12.500.000, U 650, în 
funcționare, 37 milioane, tel. 
624394(8125)

• Vând tractor U 445, an fabri
cație 1988, cu cositoare și remorcă. 
Tel. 218565,283163. (6178)

• Vând tractor U 650, Bălata, 
nr. 8. (6134)

• Vând Moskvici 408, piese 
schimb. Informații Boșorogan, 
Rîu de Mori. (6939)

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

• Vând orice telecomandă

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Ofertă locuri 
de muncă în străinătate. Tel. 
094/316346, 094/360321 
lOPL

• Atenție! N-aveți bani în 
buzunar. Acum vi se oferă o 
mare șansă. Sunați la 621446, 
092565828.(6091)'

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
fierari betoniști, dulgheri și zidari. 
Informații la tel. 216795, între 
orele 7-15. (6170)

• Angajăm artificieri piro- 
tehniști autorizați. Salarizare 
deosebită. Tel. 059/476117, 
092/637978 sau e-mail 
pyrotech@ardsor.ro. (OP)

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

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

• S.C. Confex Matex Interna
țional SA Deva angajează 
maistru textilist pentru linia de 
cămăși. Informații la tel. 054/

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 092/ 
403869 (7194)

• Vând mobilă, televizor, 
frigider, preț convenabil. Orăștie, 
tel. 241367. (7111)

• Vând drujbă rusească, 
piese schimb. Informații Boșo-

234321 (4321)

• S.C. Infomin SA, cu sediul 
în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 
37 A, organizează începând 
cu 8 noiembrie 1999 cursuri 
de inițiere în utilizarea 
calculatoarelor. Informații la 
tel. 213915, fax 214718 sau la 
sediul firmei.

rogan, Rîu de Mori. (6939)

.ÎNCHIRIERI
• Pierdut legitimație control

• Ofer pentru închiriere aparta- eliberată de DGFPCFS Deva, 
ment2camere, nemobilat,central, pe numele Mihalache Sorin. O 
Tel. 225942,094/702454 (6168) declar nulă. (7197)

^COMEMORĂRI

• Trecerea timpului nu ne va 
alina niciodată adânca durere 
datorată pierderii dragului 
nostru soț, tată, tată socru și 
bunic

STOICA NICULAE
de la a cărui dispariție s-au 
scurs 6 săptămâni. Amintim 
tuturor celor care l-au cu
noscut, l-au îndrăgit, l-au iubit 
și îi mai păstrează încă vie 
imaginea în sufletele lor, că 
parastasul de pomenire va 
avea loc sâmbătă, 30 octom
brie 1999, ora 9,30 la Biserica 
Ortodoxă de pe strada luliu 
Maniu. Dumnezeu să-l 
odihnească în liniște și pace! 
Soția, fiica, ginerele și nepoții. 
(6172)

• Cu multă durere soția 
Maria, fiii Tiberiu, Claudiu 
și nora Alina, nepoțica 
Mălina anunță că se împli
nesc 6 săptămâni de la 
trecerea în neființă a celui 
care a fost

DUMITRU PARFENIE
Comemorarea are loc 

duminică, 31.X.1999, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă a cimi
tirului de pe strada M.Emi- 
nescu, Deva. (6173)

• Lacrimi Și flori pe mor
mântul celei care a fost

POP REGHINA
la împlinirea a 6 luni de la 
dispariția sa fulgerătoare. Suro
rile Ileana și Florica. (6132)

• Cuvintele sunt neputin
cioase și nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră 
acum când se împlinesc 6 luni 
de la trecerea în eternitate a 
dragului nostru soț, tată și 
bunic

ing. ILIAN TRAIAN
Durerea pierderii tale ne va 

copleși mereu iar dragostea 
noastră este dincolo de timp 
și hotarele vieții. Dumnezeu să 
te odihnească în pace! Come
morarea are loc în 7.XI.1999 
la Biserica Ortodoxă din 
Fărcădin, comuna Unirea. 
(6179)

• Familia veșnic îndurerată 
anunță că â trecut un an de 

când dragul lor

ing. LUCIAN M0GA
a trecut în neființă. Come
morarea va avea loc sâmbătă, 
30 octombrie, la Catedrala 
Ortodoxă din Deva, str. Avram 
lancu. (6180)

-------------------------------------------------------------------------- .

I luila din Valea 
Jiului are din nou 

căutare
La începutul acestei săptămâni la CNH 

Petroșani s-a desfășurat ședința Consiliului 
de Administrație al Adunării Generale a 
Acționarilor, care a avut următoarea ordine de 
zi: «stadiul programului de reducere a pier
derilor din exploatare; «sistarea activității de 
producție la sectorul minier Cozla de la mina 
Cozla; «modificarea structurii organizatorice 
a sucursalei miniere Banat-Anina; «reorga
nizarea Stației Centrale de Salvare Minieră 
Petroșani; «exproprierea unui număr de 6 
imobile (terenuri + clădiri) aflate în zona 
nordică a câmpului minier al EM Lupeni.

Vizavi de cele analizate în această ședință 
Valeriu Butulescu - consilier - ne-a declarat: 
“Activitatea economică a CNH Petroșani, cu 
toate dificultățile inerente pe care le traver
sează, merge înainte. Credem că problemele 
care de regulă se acumulează la sfârșit de an 
vor putea fi învinse și acum. Noi ne păstrăm 
aceeași doză de optimism temperat pentru 
perioada care vine, ținând cont de acest 
element extrem de important în economia de 
piață, faptul că ceea ce producem noi - cărbu
nele - are din nou căutare și iată că se inte
resează de el insistent atât sectorul metalurgic 
cât și energetica și atunci când marfa pe care 
o produci are căutare pe piață lucrurile nu stau 
rău. Rămâne doar ca acei ce o achiziționează 
să facă eforturile necesare pentru a achita 
această marfă". (M.F.)

Patroni din Valea Jiului 
preferă să angajeze 

tineri absolvenți
Bursa locurilor de muncă, desfășurată în 

premieră la Petroșani, a dat câștig de cauză 
tinerilor absolvenți care au fost preferați de 
patronii societăților comerciale angajatoare 
datorită facilităților de care aceste societăți vor 
beneficia în baza Ordonanței 35/97. în acest 
sens în județul Hunedoara au fost create pentru 
absolvenții promoției '99 (0.35/97) 191 de locuri 
de muncă în Deva (134 cu studii superioare și 
57 - studii medii) și 433 în Valea Jiului (212 
studii superioare și 221 - studii medii).

Cu toate că în perioada Bursei locurilor 
de muncă desfășurată la Petroșani au fost 
emise aproape 600 de repartiții pentru cele 
164 locuri de muncă doar 57 au fost 
ocupate.

La 3 dintre societățile comerciale încă mai 
continuă selecția având în vedere numărul mare 
de solicitanți. La SC GUI IMPEX SRL - urmează 
să fie angajate în baza legii 1/90 50 de per
soane. în urma desfășurării Bursei locurilor de 
muncă la Petroșani, Mihai Munteanu - director 
interimar AJOPF, ne-a declarat: "Această Bursă 
a locurilor de muncă a avut ca scop apropierea 
celor care își caută un loc de muncă de an
gajatori (patronii societăților comerciale) și vizavi 
de pregătirea și desfășurarea acesteia sunt 
mulțumit. Sper că acesta a fost un prim pas și 
că vom relua această acțiune în Valea Jiului în 
câteva luni." (M.F.)
\___________________ /

• Cu inimile împietrite de 
durere, colectivul SC “Agroind” 
SA Deva anunță moartea 
fulgerătoare, și prematură a 
celui ce a fost un om de o 
incomensurabilă omenie și 
incontestabilă probitate profe
sională

TOMOTAȘ TRAIAN
înmormântarea, la Orăștie, 

sâmbătă, 30 octombrie 1999, 
ora 14. Suntem alături de fa
milia îndoliată. Amintirea sa va 
fi veșnic vie în inimile noastre. 
(6182)

• Profund afectați de dis
pariția prematură a celui care 
a fost distinsul OM

TOMOTAȘ TRAIAN 
aducem un ultim omagiu, fiind 
alături de familie. Colegii de 
navetă din Orăștie. (3852)

TRANSPORT 
INHT1NA1WNAL 
1)E PERSOANE 

curse regulate cu 
autocare moderne, la 
cele mai mici prețuri, 
prin “DOUBLE T" Bucu
rești, pentru principalele 
localități din:

* Germania
* Austria
■A" 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), telefon/fax 
712870.

PREFECTURA și CONSILIUL JUDEȚEAN Hunedoara
invită

Organizațiile Neguvernamentale din județul Hunedoara 
să participe la MASA ROTUNDĂ cu tema 

“PARTENERIATUL 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ - ONG”

Această manifestare, care își propune o analiză a problematicii 
sectorului ncguvernamental și a vîeții asociative din județul nostru, va 

avea loc
MARȚI, 2 NOIEMBRIE 1999. între orele 9-14. 
în sala mare a Prefecturii județului Hunedoara. 

înscrierile se fac telefonic (la numărul 211850) până în data 
de 29 octombrie 1999 între orele 10.00-18.00.

Rugăm ca fiecare ONG să desemneze un singur 
reprezentant, pentru a oferi posibilitatea de participare unui 
număr cât mai mare de organizații.

Organizațiile Neguvernamentale au posibilitatea să se prezinte 
prin:

* Materiale promoționale ale organizației
• Fișă sintetică (programe/proiecte realizate, programe/proieete 

de viitor)
care vor fi expuse la standul care se va amenaja cu ocazia mesei 

rotunde.
- Vă așteptăm!!!

Persoana de contact:
Dorina Milian, inspector coordonator al colaborării Administrație- 

ONG din cadrul Prefecturii județului Hunedoara

Societate comercială ANGAJEAZĂ până 

în data de 01.11.1999

Sudori și lăcătuși mecanici.
Telefon: 233266.k___________________ J

@ I3ij Dutchman
GmbH - Germany

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

porcilor:

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

Ț informați-vă ! 
Câștigul e sigur

Vă așteptăm între 2-6 noiembrie la 
INDAGRA '99 

Pavilion WCI3) 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 Stănică,Tel/Fax: 056/284.882. _

* H

•CO- S

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

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

Prin rețeaua

ComputerLand
ROMÂNIA

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

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

Ofertă valabilă pînă la 13 noiembrie 1999

Silog
B-dul Decebal BI.S, parter, Tel. 054-216.759

s 
I 

î9 a

3

mailto:pyrotech@ardsor.ro
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"SĂRBĂTOAREA
DACILOR”

în perioada 29-31 octom

brie a.c., zona Orăștiei este 
gazda unor manifestări cultural- 
artisticc și sportive reunite sub 
genericul “Sărbătoarea da
cilor”, organizate de Primăria 
municipiului Orăștie, Despărță
mântul “Astra”, Casa de cul
tură și Muzeul de Etnografie și 
Artă Populară din Orăștie.

Manifestările debutează 
astăzi (29 oct.), cu un concurs 
de cultură generală și o expo
ziție de carte istorică, desfășu
rate în sala festivă a Liceului 
“Aurel Vlaicu” și urmate de 
vizite la Muzeul de Etnografie și 
Artă Populară. Spectacolul fol
cloric al ansamblului folcloric 
“Doina Mureșului”, precedat de 
expunerea “Ținutul Orăștiei - 
leagănul istoriei noastre”, va 
avea loc la Căminul cultural din 
Romos. Același moment va fi 
găzduit sâmbătă de Căminul

cultural din Pricaz iar duminică 
de Casa dc cultură din Orăștie.

Sâmbătă, “Sărbătoarea 
dacilor” va continua cu o com
petiție sportivă - Cupa “Daci- 
cus” la karate (la care participă 
cluburi dc profil din țară, în sala 
de sport a Grupului Școlar de 
Chimic) și cu Expoziția muzeo
grafică “Civilizația dacică în 
Munții Orăștiei”, în timp ce la 
Cinematograful “Patria” va rula 
filmul artistic “Dacii”.

Ultima zi a manifestărilor 
va începe cu liturghia și con
certul de muzică sacră ce vor 
avea loc la Biserica Ortodoxă 
din Orăștioara de Jos. în pro

gram mai sunt prevăzute 
“Crosul tineretului” și partida dc 
fotbal dintre echipele celor două 
școli generale din Orăștie și, 
evident, focul de artificii care 
va marca finalul “Sărbătorii 
dacilor”. (G.B.)

PDSR susține că

Un guvern de tehnocrat! ar 
putea dezamorsa tensiunile 

sociale din tară
Așa după cum afirma pre

ședintele organizației hunedo- 
rene a Partidului Democrației 
Sociale din România, dl. Mihail 
Rudeanu, într-o recentă confe
rință de presă, un guvern neim
plicat politic, guvern format din 
tehnocrați, ar putea să dezamor
seze tensiunile sociale acumu
late în țară. “Un nou guvern - 
spune dl. Rudeanu - care să 
aibă drept principală sarcină 
supraviețuirea românilor în 
această iarnă, dar care să fie 
însărcinat și cu pregătirea ale
gerilor, ar fi cea mai nimerită 
soluție pentru a se putea 
dezamorsa tensiunile din țară. 
Populația este la limita supra
viețuirii, la limita suportabilității, 
astfel că o imensă explozie 
socială nu este deloc de ne
glijat, ci mai degrabă se contu
rează ca o posibilitate tot mai 
clară odată cu intrarea in greu
tățile iernii.”

Deși PDSR renunțase de 
mai multă vreme la ideea ale
gerilor anticipate, acum ea re
vine datorită situației extrem de 
grele prin care trece țara. Deși 
s-a spus în numeroase rânduri 
că PDSR trebuie să lase actu

ala putere să își ducă crucea 
până la capăt, acest lucru este 
realizabil doar cu prețul distru
gerii țării. Or, așa ceva este 
inadmisibil. Prin urmare, soluția 
unui guvern de tehnicieni ar 
putea să facă bine în primul rând 
țării. “PDSR nu a spus când să 
fie organizate alegerile, antici
pate sau la termen; dacă țara 
este guvemabi/ă până la terme
nul normal al alegerilor este 
foarte bine, însă cu un guvern 
fără politicieni. în caz contrar 
este greu de prevăzut ce se 
poate întâmpla”.

întâlnirea cu jurnaliștii hune- 
doreni a adus în dezbatere și 
recent semnatele protocoale de 
colaborare dintre PDSR, PUR și 
Partida Romilor. Președintele 
Rudeanu a spus că cele trei 
partide vor colabora atât la nivel 
parlamentar cât și în teritoriu, 
urmând ca la alegeri fiecare să 
sprijine candidatul cel mai bine 
clasat în cazul ajungerii în turul 
doi. Așa după cum s-a men
ționat PDSR este deschis dialo
gului politic și va colabora și cu 
alte formațiuni politice cu doc
trine asemănătoare.

A.NISTOR

SC MIMEXFO/T SA 
DEVA

Str. Titu Maiorescu, nr.2

Organizează LICITAȚIE în fiecare 
zi de luni, la sediul societății, până la 
epuizarea ofertelor propuse pentru:

O închiriere spații în clădiri (pentru 
birouri, locuințe etc.), în Deva, Vețel și 
Certej;

O vânzare mijloace fixe și diverse.

Informații la telefoanele: 622310, 
622045, int. 30 (Serv. Mecanizare).

< ----- -------------- .

Conducerea SC Metalotex SA Deva
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIO

NARILOR în data de 15.11.1999, ora 12.00, la sediul 
societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Numirea administratorului societății și încheierea 
contractului de administrare;

2. Diverse.

Președintele Consiliului de Administrație 
de la SC CILINDRUL SA

cu sediul în jud. Hunedoara, localitatea Călan, str. Furna- 
listului, nr. 171, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR in data de 11.11.1999, ora 10, la sediul 
societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Numirea administratorului selecționat conform HG 364/ 
1999

2. Revocarea consiliului de administrație
3. Modificarea statutului societății
4. Diverse
în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu este 

legal constituită, va avea loc o altă ședință în data de 12.11.1999 
în același Ioc, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

VOHXXsX Antrepriză SUT - Prestări Servicii I 
2700 Deva, str. Depozitelor, nr. 21 

înreg. RC nr. J 20/93/91, cod fiscal R3364111 

Tel. 054/226157, fax 054/221175
E-mail: sutcondor@toptech.ro

Anunță LICITAȚIE PUBLICĂ pentru 
vânzare fier vechi provenit din casări și 
mijloace fixe scoase din funcțiune în anul 
1999, în datele de 3 și 10 noiembrie1999.

ftankcoop - Itanca generală de credit și 
promovare SA - Sucursala Județeană 

Hunedoara-Deva
I* LICITAȚIE PUBLICĂ

Apartament 4 camere, situai in Deva, bdul 22 
Decembrie, bl. 41, sc. B, et. 5, ap. 45. Preț 
pornire: 108.000.000 lei. Licitația va avea loc 
în data de 03.11.1999, ora 10, la Judecătoria 
municipiului Deva, Birou executor judecătoresc.

Farmacii de serviciu
La finele acestei săptămâni, devenii se vor putea 

adresa, pentru onorarea rețetelor, farmaciei “Salutaris”, 
din b-dul luliu Maniu, nr. 1, telefon 218291.

“Artmedica” va fi de gardă în municipiul Hunedoara. 
Adresa: O.M., bdul 1848, nr. 7, tel. 712149. (E.S.)

  

VREMEA
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, temporar 

noros în prima parte a intervalului. Izolat, sunt posibile ploi slabe. 
Vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
între 13 și 18 grade, iar minimele între 4 și 8 grade Celsius. 
Dimineața, izolat se va semnala ceață. (Lăscuț Micloșoni)

SC HABER
INTERNATIONAL SA

ANGAJEAZĂ
2 ECONOMIȘTI

Condiții:
• studii superioare de specialitate;
• experiența în domeniu constituie un avantaj;
• cunoștințe PC: FOX, EXCEL;
• cunoștințe de limba engleză;
• spirit de echipă;
• disponibilitate pentru program prelungit.

Scrisoarea de intenție, însoțită de C.V., se 
depune la sediul societății, Biroul Personal, până 
în data de 08.11.99.

<bt 'Giruindlein llimipoirt lExpoirt 
WIL Gâllaur

Vinde en gros HAINE SECOND HAND 
import Germania, la prețuri avantajoase. 
Relații ia sediul firmei din localitatea Slntandrei 

(fost CAP) sau la telefon 094-508882.

MiCHcg f/fn Jinieuti

Str A. Atarețana, nr.15
fnv-ttă fie, ce/ interesați la serv-fciTle de 

evanghelizare ce var avea lac începând de azi, 
28.10,1999, orele 18-20, până în data de 31.10.1999.

fnvttațt: evanghelist IARS din Suedia, pastori:
CRtS17 DtttfttlESCtt, COSTfCĂ CHfSĂlfț. formații 
țanțară ft' coral bărbătesc BCB Oeva, Ti'tel Afanteana, 
Claadia Dancia.

Grupul de firme 
EURORARTER Și MAȘINI GENERALE

Cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie, nr.94, telefon 
068-425992, fax 068-425995

Angajează, prin CONCURS, pentru Sucursala Deva:
1. DIRECTOR SUCURSALĂ - 1 POST.
Cerințe:

O vârsta minimă 30 ani;
3 studii superioare tehnice (preferabil autovehicule 

rutiere);

O prezență agreabilă;

O disponibilitate pentru deplasări în județ;

O permis de conducere categoria B;
3 autoturism personal;

3 experiența în vânzări constituie un avantaj.

2. AGENTI DE VÂNZĂRI - 2 POSTURI.»
Cerințe:

O vârsta minimă 25 ani;
O studii medii sau superioare tehnice, preferabil în 

domeniul auto;

O prezență agreabilă;

O disponibilitate pentru deplasări în județ;
O carnet de conducere categoria B;

O autoturism personal.
Expedierea C.V. se va face prin prioripost la sediul 

firmei din Brașov sau prin fax.
Pentru detalii sunați la: 068-425995; 068-425992; 

094-320958.

McDonald’s are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Plăcintă cu caise Iîfl
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei.
_____ Numai la McDonald’s!__________
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