
In Valea Jiului a fost Inaugurată 
prima secție pentru tratarea 

copiilor seropozitivi

Cota de compensare a energiei 
electrice pentru minerii Vâii 

Jiului a fost epuizata
Cu sprijinul Ministerului 

Sănătății, la sfârșitul săptămânii 
trecute la Petroșani s-a inaugurat 
prima secție de zi pentru tratarea 
copiilor infestați cu virusul HIV.

Prezent la festivitatea de 
deschidere a acestui centru, 
ministrul secretar de stat Irinel 
Popescu a făcut următoarea 
declarație: "Acest centru a fost 
făcut cu eforturi mari, iar 

^deschiderea lui se face cu o 

anume întârziere datorită 
obstacolelor de care ne-am izbit 
pe parcursul construcției. Cred 
că evenimentul are o 
semnificație deosebită, cel puțin 
pe 2 planuri: lupta antiSIDA la 
copii și contribuția la creșterea 
calității asistenței medicale".

Ministerul Sănătății a alocat 
640 milioane lei pentru realizarea 
centrului de zi pentru cei 90 de 
copii bolnavi de SIDA și 15 adulți.

Petronela Sodolescu - 
directorul Spitalului de Urgență 
din Petroșani, apreciază că: 
“Este o realizare ce a venit în 
întâmpinarea suferinței copiilor 
infestați cu virusul HIV. Sperăm 
că prin acest centru vom putea 
monitoriza toți copiii 
seropozitivi pentru a le putea

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 8)

Minerii din Valea Jiului 
obișnuiți să plătescă mult 
mai puțin, comparativ cu 
restul populației, pentru 
energia electrică, vor fi 
nevoiți să-și adapteze 
consumul de energie 
electrică, deoarece cota de 
compensare (12.000 kW pe 
care minerii îi plătesc cu 0,25 
lei) a fost epuizată. Astfel 
minerii Văii vor plăti 

integral energia electrică 
consumată.

Datorită faptului că nu mai 
poate merge în pierdere 
ELECTRICA SA va lua 
măsuri drastice de limitare a 
furtului de energie electrică 
și de încasare a restanțelor 
atât de la consumatorii 
casnici - cât și de la cei 
industriali.

în acest sens Florin Mârza

- director ELECTRICA SA 
HUNEDOARA, ne-a 
declarat următoarele: “Cei 
12.000 kW ai angajaților 
CNH Petroșani s-au 
terminat. începem să facem 
facturi la tariful integral și 
aceasta înseamnă o 
diferență foarte mare față

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 8)
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r COMENTAM^

De la ploconire la 
pierderea identității

Orientarea fermă a României către
Vest, către NATO și Uniunea 

Europeană pare să fie o opțiune 
strategică și tactică bună, care să ducă 
la un moment dat (căci până acum 
rezultatele sunt nesemnificative) la 
stoparea declinului economic și social 
al țării noastre, la apariția, în sfârșit, a 
luminiței de la capătul tunelului. 
Acționând în spiritul principiului “cere și 
ți se va da", România preferă să se 
apropie până la ploconire de un Occi
dent democratic și bogat, decât de un 
Răsărit care se confruntă cu dificultăți 
poate mai mari decât țara noastră, in 
care domină Federația Rusă, un colos 
cu picioare de lut, dar (atenție!) oricând 
capabil, prin resursele sale imense, să 
se pună pe picioare adevărate.

Dacă această orientare este dictată 
de situația dramatică a economiei 
românești și a nivelului prea scăzut de 
viață al populației, nu văd de ce trebuie 

să manifestăm atâta servilism și ploconire 
față de valorile culturii și civilizației 
occidentale, fără nici un discernământ și 
deseori fără nici o adecvare la specificul 
civilizației românești.

Interferențele dintre diferitele 
spiritualități se produc de-a lungul 
timpului, prin conviețuirea de decenii sau 
secole în același spațiu a unor populații 
cu culturi, religii și tradiții diferite, în care 
fiecare împrumută în mod liber de la vecini 
ceea ce corespunde filozofiei și 
civilizației proprii, fără ca cineva să 
dispună în mod expres acest lucru. Să 
fim bine înțeleși, nu avem nimic împotriva 
culturii occidentale, dimpotrivă, o privim 
cu admirație și respect, dar ar fi absolut 
firesc și democratic să ni se lase nouă, 
românilor și minorităților trăitoare 
împreună cu noi în această țară, dreptul

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 2)

Luni, la ora 10, elevii 
claselor a Xll-a H și G șl a XI- 
a C de la Liceul de 
Informatică din Petroșani 
au refuzat să mai intre la 
ore motivând că 
declanșează grevă pe 
termen nelimitat din cauza 
faptului că își doresc să

67 de elevi de la 
Liceul de Informatică 

din Petroșani au 
intrat în greva pe 

L termen nelimitat Â
facă orele de limba engleză 
cu aceeași profesori 
Andreea Petresc (detașată 
la altă școală) și Rizopol 
Constantin (acesta șl-a dat 
demisia în urmă cu câteva 
zile).

Gheorghe Stoica 
directorul Liceului de 
Informatică din Petroșani -

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 8)

Văzând că nu știm încotro să mergem

ml Gunter Verheugen ■ dă
lecții premierului Radu Vasile

După ce ne-a luat pulăul și a 
constatat că reforma noastră 
economică este grav bolnavă, fapt 
constatat și prin sondajele care arătau 
că marea majoritate a populației 
consideră că mergem într-o direcție 
greșită, comisarul european pentru 
extinderea Uniunii Europene, Gunter 
Verheugen, a fost direct și tranșant 
spunându-i premierului Radu Vasile 
încotro trebuie să ne îndreptăm ca să 
găsim drumul spre Europa. Atât la 
întâlnirea ce au avut-o, cât și printr-o 
scrisoare, comisarul a detaliat modul 
în care Guvernul român va trebui să 
procedeze pentru îndeplinirea 
condițiilor necesare începerii 
negocierilor de aderare la Uniunea 
Europeană.

în ciuda faptului că actuala putere 
afirma prin 1996 că are o armată de 
15000 de specialiști care știu ce au 
de făcut pentru a redresa economia și 
atinge orice performanțe în privința 
reformei, iată că barca a luat mereu 
apă și este gata se se scufunde, ceea 
ce denotă că lumina de la capătul 

tunelului se tot îndepărtează de noi. 
Ca expresie a bâjbâielilor și 
nemulțumirilor față de condițiile de 
viață ce s-au deteriorat permanent, 
studenții și sindicatele întreprind 
ample acțiuni de protest, cerând 
guvernanților să le satisfacă o serie 
de revendicări. Dincolo de aceste 
proteste se desprinde incapacitatea 
coaliției de a gestiona criza, de a găsi 
soluții pe termen scurt, mediu și lung 
de creștere economică, de 
macrostabilizare, reducere a 
deficitului bugetar și de reducere a 
inflației.

Comisarul european a spus-o clar 
și răspicat că, dacă până la întâlnirea 
Consiliului Europei, la Helsinki, în 
luna decembrie a.c., în țara noastră 
nu vor fi create condiții mai bune de 
viață pentru copiii instituționalizați, iar 
pe de altă parte evaluarea situației 
economice ce va fi făcută în scurt

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Pentru că datoriile depășesc 25 miliarde de lei

Aproape jumătate din 
municipiul Hunedoara nu 
are apă caldă și căldură

Metanul și propanul, 
statul și patronul

Municipiul Hunedoara nu are 
o stare mai bună, din punctul de 
vedere al căldurii și apei calde, 
decât alte localități de pe harta 
țării. Ba din contră. în acest mo
ment aproape jumătate din oraș 
este neîncălzit iar apa caldă nu 
curge la robinete.

Cel mai bine stau școlile în 
privința furnizării agentului 
termic. Spitalului, deși are o 
datorie de peste 1 miliard de lei 
către RAIL Hunedoara, nu i se 
pot întrerupe aceste servicii din 
motive lesne de înțeles. Atât le- 
ar mai trebui bolnavilor să nu aibă 
căldură după ce și așa o duc 
rău cu medicamentele și hrana.

Dacă și-au dat seama că nu 
pot nici în ruptul capului să 
suporte taxele comune în 
această iarnă unii dintre 
hunedoreni au solicitat blindarea

Oamenii se descurcă cum pot, 
dacă nu au căldură și apă caldă

caloriferelor din apartamente. 
Numai că degeaba au venit ei cu 
cererile la RAIL Hunedoara. 
Directorul regiei, Laviniu Cristian, 
spune că legal nu poate decide 
efectuarea blindărilor și că 

asociațiile de locatari sunt cele 
care hotărăsc asupra acestui 
lucru.

în municipiul de pe Cerna 
rândul șomerilor pâre să se 
îngroașe pe zi ce trece. Poate 
tocmai de aceea datoriile 
asociațiilor de locatari sunt și 
ele foarte mari, peste 25 
miliarde de lei. Conform datelor 
furnizate de RAIL Hunedoara 
sunt asociații de locatari care 
de luni de zile nu au virat către 
regie nici un leu. Așa, de 
exemplu, A.L. nr. 17, care în iunie 
a.c. a făcut ultima plată, A.L. nr. 
32, care în august și septembrie 
nu a plătit nimic, iar A.L. nr. 59 
care a ajuns la „performanța" 
de a nu achita serviciile deloc

Sorina POPA
(Continuare în pag. 2)

La ieșirea din Hațeg, spre 
Sarmizegetusa, ceva mai 
departe de șosea, pe partea 
dreaptă, atrage privirea o clădire 
nouă, cochetă. Este sediul SC 
Gaz Hațeg SA, firmă cu o 
existență de numai doi ani, dar 
cu o activitate fructuoasă, in 
continuă dezvoltare și 
diversificare a prestațiilor. 
Managerul general al societății, 
nimeni altul decât fostul primar 
al orașului Hațeg, Marius 
Constantinescu, om de spirit și 
de inițiativă, cum îl știm. Tocmai 
de aceea l-am abordat abrupt:

- Sub ce pălărie ființează 
SC Gaz Hațeg SA, die direc
tor general?

- Sub nici o pălărie. Suntem 
societate comercială mixtă 
româno-italiană, unul dintre 
acționarii autohtoni importanți 
fiind SC Hidroconstrucția SA - 
Sucursala Rîu Mare-Retezat 
iar acționarul principal, Adrian 
Gărdean, om de afaceri înnăscut 
nu făcut, fiind și acționarul de 

bază al SC Group '95 SA. Cam 
acestea sunt coordonatele firmei 
noastre.

- Iar obiectul de activitate?
- Am început prin îmbutelierea 

de aragaz pentru locuitorii din 
Hațeg și din împrejurimi. Dar cum 
și în județul Hunedoara și în cele 
limitrofe sunt localități unde nu 
există gaz metan, iar existența 
buteliilor de aragaz este o 
problemă, a apărut alternativa și 
anume îmbutelierea de gaze 
petroliere lichefiate în recipienți 
speciali, respectiv stocatoarele 
de propan. Ele au multiple 
întrebuințări, pentru gătit și 
încălzit, dar și în activități 
industriale. Așa-numitul mic vrac 
pe bază de propan este o metodă 
occidentală, noi înșine utilizăm un 
sistem de lucru european și 
bineînțeles numai stocatoare din 
import, de înaltă rezistență și 
fiabilitate.

- Cum procedați?
- Aducem gazul petrolier 

lichefiat din rafinării, îl îmbuteliem 

loco și îl transportăm la 
destinațiile beneficiarilor. Dar 
încărcăm stocatoarele și la 
domiciliile clienților. Menționez 
că după gazul metan, propanul 
este resursa de încălzire cea 
mai ieftină, însă mai 
avantajoasă deoarece nu 
apare impedimentul scăderii 
presiunii, cum se întâmplă, în 
cazul temperaturilor scăzute, 
cu gazul metan. Și în plus, 
aceasta resursă asigură 
utilizatorilor un grad ridicat de 
civilizație și confort.

Am reținut de la interlocu
tor că societatea lucrează cu 
stocatoare cu capacități 
cuprinse între 1000 și 5000 de 
litri, folosite după necesități: în 
locuințe și case de vacanță, 
dar și în hale industriale, în 
activități productive diverse. 
Datorită incapacității rafinăriilor

bumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
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identității

(Urmare din pag. 1) 

de a ne alege, în timp, ceea ce 
preluăm din civilizația Vestului.

Cu toate că se recunoaște 
că globalizarea economică nu 
poate să ducă și la o globalizare 
a civilizațiilor, se exercită presiuni 
ideologice asupra noastră cu teorii 
privind scăderea rolului națiunilor 
în epoca contemporană, 
diminuarea importanței statelor 
naționale și creșterea ponderii 
regiunilor transfrontaliere, idei 
“europene" cu consecințe directe 
și în viața noastră, dacă luăm în 
considerare numai un singur 
exemplu, cel al scandalosului 
manual de istorie de clasa a Xll-a.

în timp ce nouă ni se cere “s- 
o lăsăm mai moale cu ideea 
națională”, americanii își 
împânzesc țara cu miliarde de 
drapele și drapeluțe arborate 
pretutindeni, de la locurile publice 
până pe catargele înalte înfipte în 
peluzele din fața locuințelor 
individuale iar englezii, francezii, 
grecii, turcii nici măcar nu glumesc 
pe acest subiect.

Aceste presiuni geopolitice 
sunt însoțite de' propria ploconire 
a unor instituții românești, în spe
cial a televiziunilor, față de unele 
valori ale spiritualității occidentale.

(Urmare din pag. 1) 

în acest an. în aceste condiții, și 
cum e greu de crezut că cetățenii 
sunt chiar așa de rău-platnici, se 
pune întrebarea unde se duc 
totuși banii? Directorul Laviniu 
Cristian pare să fi aflat 
răspunsul. „Eclarcă oamenii nu 
plătesc toți cheltuielile și atunci 
ce fac asociațiile? își achită 
facturile către Romgaz și Renel 
și ne dau și nouă ce mai rămâne. 
Banii sunt direcționați către cele 
2 regii întâi, astfel se explică cum 
facturile pentru gaz și curent 
sunt plătite integral în schimb noi 
suferim. Ca agent economic sunt 
păgubit. Am constituit echipe de 
control care să verifice această 
situație. într-un fel înțeleg de ce 
asociațiile procedează în acest 
mod: în loc să se lupte cu 3 
furnizori, RAIL, Romgazși Renel, 
se luptă doar cu unul.”

Ca să le sară în ajutor, Laviniu 
Cristian a solicitat 
reprezentanților asociațiilor de 
locatari și proprietari să se

\ r Miercuri 
noiembrie 

W p/R I
9.00 TVR lași 11.00 TVR 

Cluj-Napoca 12.45 Top nos
talgic 13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal 14.15 
CiberFan 15.00 Muzic Da 
Capo Al Fine 16.00 
Ecoturism 16.30 Medicina 
pentru toți 17.30 Impas în doi 
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
563) 20.00 Jurnal. Știrea 
zilei. Sport. Meteo 20.55 
Mâna care împinge leagănul 
(thriller SUA '92) 22.45 
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 

Așa au fost “importate” 
sărbători de care locuitorii 
României (covârșitoarea lor 
majoritate) nu au auzit 
vreodată: Sf. Valentin (ziua 
tuturor îndrăgostiților), 
Hallowen etc., care nu au nici 
o legătură cu religia și tradițiile 
noastre. De asemenea, 
televiziunile ne inundă cu filme 
străine în care predomină 
violența, prostituția, crimele, 
traficul de droguri, fenomene 
care devin tot mai frecvente în 
societatea noastră. Dacă 
lucrurile vor continua tot așa 
vom ajunge ca actuala 
ploconire să se dezvolte până 
la pierderea identității 
spiritualității românești.

La marele festival folcloric 
din vara acestui an din SUA 
delegația română a prezentat 
simboluri ale civilizației proprii: 
costume populare, cântece și 
jocuri, artizanat, băuturi și 
mâncăruri tradiționale 
românești. Noi am arătat 
americanilor și oaspeților străini 
o parte din ceea ce avem spe
cific românesc, dar nu le-am 
cerut ca de acum înainte să-și 
facă singuri țuica și sarmalele 
cu mămăligă și nici să mănânce 
cu linguri de lemn cu crestătură.

Aproape jumătate din municipiul 
Hunedoara nu are apă caldă și căldură

prezinte la RAIL pentru 
reeșalonarea datoriilor dacă vor 
să primească apă caldă și 
căldură. Directorul Regiei a 
rămas însă uimit că nimeni nu a 
dat curs solicitării. Pesemne 
cetățenii s-au învățat să trăiască

Astea sunt lemnele mele și nu le dau la nimenea!

Delfi și prietenii săi d.a)
15.50 Un cântec, o glumă... 
16.00 Obsesia (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Tradiții 18.00 Documentar
19.10 Tinere talente (p. XIII)
20.10 Film artistic 21.40 
Documentar 22.55 Marea 
schimbătoare (r)

ANTENA 1
8.00 Dimineața 

devreme 10.00 Știri 10.10 
Colivia de aur (s) 11.00 
Inspirația Carolinei (s) 
12.00 Baywatch Nights (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 
14.00 Decepții (s) 15.00 
Luz Maria (s, ep. 133,134) 
17.00 Știri 17.25 Dragoste 
și speranță (s, ep. 15, 16) 
19.00 Observator 20.00 
American Kickboxer (f.a. 
SUA 1998) 22.00
Observator

pro țy
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! (mag. 
matinal) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Doctor 
în Alaska (r) 12.30 Royal 
Canadian Air Force (s, ep.

Metanul și 
propanul, statul 

și patronul
(Urmare din pag. 1)

românești de a asigura necesarul de aragaz 
solicitat, ca și concurenței externe în domeniu 
pe piața românească, prețul aragazului a crescut 
excesiv de mult în ultima perioadă. în aceste 
condiții, SC Gaz Hațeg SA încearcă să mențină 
costuri relativ accesibile pentru produsele și 
serviciile sale, completate în ultima vreme cu 
vânzarea de centrale termice, țevi multistrat, o 
gamă largă de accesorii pentru instalațiile de 
încălzire centrală în locuințe. Așa se și face că 
activitatea sa acoperă un perimetru vast, radial, 
până la 200 kilometri de'centru (orașul Hațeg), în 
județele Alba, Sibiu, Arad, Bihor, Timiș, Caraș 
Severin, Mehedinți. în mod normal și necesar, 
personalul a crescut, ajungând de la 10-15 
angajați la început la peste 100 în prezent, dotarea 
tehnică și informațională a fost completată 
continuu, iar condiția socială a colectivului este 
și ea apropiată de occident: sediu modern, birouri 
elegante, o cantină care asigură angajaților o 
masă gratuită pe zi, salarii decente. însă și munca 
este pe măsură. ,

- intr-adevăr, așa trebuie să fie într-un sistem 
al economiei de piață care se respectă, relevă dl 
Marius Constantinescu, deși ne confruntăm și 
noi cu tarele tranziției, cu povara impozitelor și 
taxelor, cu concurența acerbă, pe alocuri și 
neloială. Este mediul economic general al țării, 
prea puțin propice dezvoltării activității private. 
Oricum, noi vom persevera, vom exista...

în frig sau pur și simplu nu-și pot 
permite acest „lux.”

Lulu Pușa trăiește de 
aproape 10 ani într-un bloc (N) 
din Micro 6 din municipiul 
Hunedoara. De tot atâta vreme la 
robinete nu curge apă caldă, iar

23) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 56)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 
43) 14.15 Miracolul
tinereții (s) 14.45 Familia 
Bundy (s) 15.15 Miami 
Sands (s, ep. 5) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 56, 57)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Walker, polițist texan (s, 
ep.19) 21.20 Chestiunea 
zilei 21.30 Fotbal Liga 
Campionilor 23.30 
Chestiunea zilei

7.00 -12.25 Filme și 
seriale (relurări) 14.15 
Nimic personal (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Cartea 
cărților (d.a) 17.30
Dragoste și putere (s) 
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele 
meu (s) 22.30 Ultimul joc 
(dramă SUA 1988)

I*--------------------------------------------------------------------------

Comisarul Gunter

(Urmare din pag. 1)

timp va arăta o stare cu semne de întrebare, 
Comisia Europeană nu va da aviz favorabil 
participării României la începerea 
negocierilor de aderare, în primăvara anului 
2000, la Uniunea Europeană. Având în vedere 
asemenea considerente, dl Verheugen a 
recomandat guvernului să continue aplicarea 
programelor convenite cu Fondul Monetar 
Internațional, cu Banca Mondială și cu 
Uniunea Europeană, precum și trecerea la 
elaborarea în comun cu aceste organisme a 
unei strategii de dezvoltare pe termen mediu 
care să permită aderarea la UE și să fie 
aprobată de către Guvernul României până 
cel târziu la 15 martie 2000. Pentru a elabora 
strategia respectivă, Executivul va benefica 
de sprijinul unor experti ai Uniunii Europene, 
FMI și BM.

Elaborarea strategiei a născut deja o serie 
de controverse. Dacă liderul PNȚCD, Ion 
Diaconescu, declară că vede cu ochi buni un 
astfel de ajutor venit din partea experților 
organismelor menționate, există chiar și în 
coaliție destule voci autorizate, ca și în 
opoziție de altfel, care se pronunță împotriva 
unei asemenea “colaborări", care este 
considerată ca o imixtiune directă în treburile 
țării noastre. Premierul a acceptat propunerea 
lui Verheugen, urmând să se treacă la 
elaborarea priorităților și strategiei pe termen 
scurt și mediu. Ce-o ieși, dacă nu va exista un 
consens larg și acceptul patronatului și 
sindicatelor, rămâne să vedem.

k_________________ _____________________________________4

caloriferele nu sunt încălzite. 
Acum întregul cartier pare să fie 
cuprins de o altă febră. Asociațiile 
au pus în vedeje locatarilor să-și 
facă instalație separată de gaz 
metan. Oamenii au trecut astfel la 
treabă, unii mai repede alții mai 
târziu, după cum au făcut rost de 
bani. Cei mai mulți au acceptat 
acest lucru din mai multe motive. 
Cel mai însemnat este acela că 
de acum vor plăti doar cât gaz 
consumă. Lulu Pușa nu a stat pe 
gânduri să-și facă instalație 
separată pentru că ,,la etajul trei, 
unde locuiesc, flacăra era foarte 
mică și stăteam o zi întreagă să 
fac o oală de mâncare".

Areta Cocuz are un venit de 
700.000 lei/lună din care jumătate 
cheltuie pe medicamente. „De 18 
ani de când stau în acest bloc nu 
am avut apă caldă și căldură. 
Când ne-au tăiat gazul metan

PRIMA TV

7.00 Karaoke Show (r) 
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 Celebri și bogați (s)
17.15 Nadine Show 18.00 
Știri. Sport. Meteo 19.00 
Românie, Românie... 19.15 
Karaoke Show 20.00 
Comisarul Rex (s) 21.00 
CI5: Profesioniștii (s) 22.15 
Știri

HBO
10.00 Un pisoi la Holly

wood (f. animație SUA 1997)
11.15 Mr. Jones (dramă 
romantică SUA 1993) 13.15 
Departe de casă (thriller SUA 
1989) 14.45 Răsărit de 
soare (thriller SUA 1993) 
17.00 Nouă luni (co. SUA 
’95) 18.45 Turbulente (thriller 
SUA 1996) 20.30 Șantaj 
(thriller SUA 1995) 22.15 
Stargate SG-1 (s) 23.0 Joc 
murdar (dramă SUA 1997) 
0.30 Dependenți de 
dragoste (co. romantică 
SUA 1997) 

găteam afară. Am tăiat copacii 
ca să facem focul.”

N.C. locuiește la etajul 4 
din blocul F1, Micro 6 și vrea 
să renunțe la caloriferele din 
apartament pentru că nu-și 
mai au rostul în condițiile în 
care agentul termic nu urcă 
mai sus de etajul doi. 
Radiatorul nu poate să-l 
utilizeze pentru că l-ar costa 
curentul prea mult. Soția 
câștigă 800.000.lei/lună și 
trebuie să întrețină încă 2 
persoane, soțul și fiul, ambii 
suferind de TBC. Deși nu au 
căldură în casă, ei trebuie să 
achite totuși 50 la sută din 
taxele pe care le plătesc cei 
care beneficiază de acest 
serviciu. De aceea vor să 
scoată caloriferele ca să nu 
mai fie nevoiți să plătească și 
să stea în frig.

TELE 7 DEVA 
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r)
9.15 Deva Mix (r) 9.45 Info 
Matinal 10.30 Dintre sute de 
ziare (r) 11.15 Cutia
Pandorei (r) 15.15 Post me
ridian 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

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 

posturilor TV.

neveste?
Miercuri, 3 noiembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Nu sunteți adepții aventurilor, 
dar dacă se ivește ocazia vă 
abțineți cu greu. Nu trebuie să 
aveți remușcări, căci e greu să 
reziști tentației când te bucuri 
de mult succes.

O TAUR 
(21.IV - 21.V) 
Astrele vor netezi calea 

doamnelor din Taur. Perioadă 
oportună pentru asumarea de 
noi îndatoriri și începerea de 
demersuri pentru noua 
profesie.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Norocul vă surâde din nou. 
Nu prea aveți chef de lucru, 
dar vă veți achita de 
îndatoririle profesionale.
O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Fizic sunteți în formă 
maximă; sunteți vigilent și veți 
întâmpina piedicile relativ bine. 
Ziua va trece cu bine.
O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Veți avea succes în toate 

domeniile: carieră, profesie, 
bani, dragoste. Sunteți mai 
sigur de sine, aveți încredere în 
talentul dv. Nu fiți încrezut, căci 
vă pierdeți popularitatea.
3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Fericirea nu depinde de 
situația materială și dacă nu 
înțelegeți aceasta veți fi 
nefericit și îi veți face nefericiți 
și pe cei din jurul dv. Atenție să 
nu răniți demnitatea 
partenerului.
O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.k)

Aveți impresia că tot ceea 
ce faceți nu are sens sau 
viitor. Nu vedeți că sunt sute de 
posibilități pentru a face ceea 
ce doriți.
O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Unele probleme vă macină 
tot timpul; vă supără faptul că 
prietenii cu mai puține 
aptitudini au succes în toate. 
Dacă nu vă stăpâniți pornirile 
nervoase, veți dezamăgi și 
partenerul.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Mulțumită vitalității și 
atractivității dv, identificați și 
eliminați la timp un "element 
perturbator". Continuați să fiți 
totuși circumspecți.
O CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1) 

în viața personală vă puteți 
aștepta la o schimbare 
importantă dacă sunteți singur. 
O întâmplare neașteptată îi va 
scoate din plictiseală și pe cei 
căsătoriți.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Steaua dv norocoasă vă 
însoțește tot timpul, aveți 
succes pe toate planurile. 
Perioadă favorabilă luării 
deciziilor în probleme de 
afaceri.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Jucați cu cărțile pe față! 
Mărturisirea sentimentelor 
vă poate ajuta. Tactica e 
valabilă și în cazul celor 
căsătoriți. Aveți încredere în 
forțele dv.

V ____________ /
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Mâine seară, în
Cupa UEFA

WEST HAM -
STEAUA

Joi seara, de la ora 21,40, 
Steaua va disputa meciul său 
din Cupa UEFA, turul al ll-lea, 
manșa a 2-a, cu formația West 
Ham. După cum se știe, în prima 
partidă de la București, militarii au 
învins cu 2-0 pe englezi. 
Steaua, după victoria din etapa 
trecută cu 2-1 în fața Oțelului 
Galați, s-a pregătit pentru întâl
nirea de mâine cu formația West 
Ham. îmbucurător pentru Stea
ua este că Duro va putea fi folo
sit de antrenorul lenei, fiind un 
jucător de bază în angrenajul 
echipei. Mai rămâne de ''recu
perat" llie Sabin, ce s-a supărat 
în meciul cu Oțelul, că n-a fost 
lăsat să execute el o lovitură 
liberă de la 22 metri. Steaua 
‘speră să mai înscrie un gol și în 
deplasare, care i-ar putea 
aduce calificarea mai departe în 
Cupa UEFA

Adversarii lor, fotbaliștii de la 
West Ham, au suferit în cam
pionat cea de-a șasea înfrân
gere consecutivă în deplasare, 
antrenorul lor Harry Redknapp 
are și ceva probleme cu câțiva 
jucători accidentați. Numai după 
un examen medical, al lui 
Trevor Sinclar și al lui Paolo Di 
Canio se va decide dacă vor 
putea intra pe teren în meciul cu 
Steaua.

Meciul va fi transmis și de 
TVR1,de la ora 21,40. (S.C.)

Programul 
"Sferturilor" din 
Cupa României

f
I
5
£

în urma tragerilor la 
sorți de la Federația 
Română de Fotbal s-au 
decis întâlnirile:

Rapid - FCM Bacău 
FC Național - Dinamo 
Univ. Craiova - Petrolul 
CSM Reșița - Oțelul Galați

Meciurile vor avea loc 
pe teren neutru, în ziua de 
10 octombrie, ora 13, ce va 
fi stabilit de comun acord 
de conducerile cluburilor.<_______________ _ __

Sala de marmură din cadrul 
complexului Casa Centrală a Ar
matei București a găzduit ediția 
a ll-a a Cupei 25 octombrie la 
sport aerobic. Competiția, un 
minicampionat național, a fost 
organizată de către CS Triumf 
București și a reunit reprezen
tante de la toate secțiile de spe
cialitate din țară. Sportivele de la 
CSS Cetate Deva au evoluat în 
limitele de acum cunoscute, 
adică s-au luptat pentru locurile 
de pe podiumul de premiere, 
deși obiectivul propus este - 
medalii cât mai strălucitoare la 
Campionatele Naționale.

în condițiile deosebite asigu
rate de organizatori, rezultatele 
obținute de gimnastele din Deva 
par să confirme faptul că pro
vincia emite pretenții la mai 
multe locuri pe podiumul națio
nalelor.

Yanina Olteanu - s-a clasat pe 
locul II în proba individuală a 
categoriei 15-18 ani, iar Mădălina 
Cioveie s-a clasat pe locul IV, 
urmată de Elena Neagu.

Echipa de trio senioare 15-18 
ani - a clubului Cetate Deva, 
alcătuită din Diana Oprea, Eca- 
terina Ureche și Bianca Bădoi, a 
reușit să domine net întrecerea, 
ocupând în final locul I, fiind 
urmată de echipa a doua a clu
bului alcătuită din sportive mai 
tinere - Elena Neagu, Yanina 
Olteanu, Mădălina Cioveie.

Rezultatele obținute la Bucu
rești sunt apreciate de condu
cerea clubului devean și de an- 
trenoarea echipei, doamna pro
fesoară Adriana Andreason, 
care însă dorește o evoluție mai 
bună la Campionatele Naționale 
unde lupta va fi mai dură.

Nicolae GAVREA

CER Marmosim - 
Metalul Crișcior 

3-1
în mod normal, judecând prin prisma 

clasamentului și a valorii loturilor de care 
dispun cele două echipe, în această par
tidă n-ar fi trebuit să se pună problema 
învingătoarei, ci doar aceea a proporției 
scorului. Acest pronostic s-a adeverit, dar 
nu la nivelul la care ar fi dorit înfocata 
galerie a gazdelor. Astfel, deși au câștigat, 
ceferiștii n-au mai făcut spectacol, n-au 
mai avut siguranța ori sclipirile din alte 
jocuri, fiind parcă în scădere de formă.

Elevii lui Nicu Alexiuc au avut o primă 
repriză destul de reușită în care o dife
rență de scor mai mare n-ar fi mirat pe 
nimeni. Nici n-a început bine partidă (min. 
4) și, în urma unei faze cursive, Pepenar I- 
a deschis "printre” pe F.Biri care cu un șut 
plasat a reușit deschiderea scorului: 1-0. 
Ceferiștii și-au continuat atacurile, dar 
timp de peste 30 de minute acestea au 
însemnat o sarabandă a ratărilor, F. Biri 
(min. 13), Istina (min. 17) și Avasiloaie 
(min. 23 și 30) finalizând defectuos din 
poziții favorabile. A venit însă minutul 38 
când F. Biri a slalomat pe aripa stângă, a 
centrat precis pe jos și Mureșan a reluat cu 
latul în plasă, majorând diferența: 2-0. 
Scorul la pauză putea fi 3-0, torpila de la 
25 de metri a lui Avasiloaie (min. 41) 
lovind bara, iar Istina (min. 44) reluând pe 
lângă de la doar câțiva metri.

Poate prea relaxați după revenirea de 
la cabine, simerienii au avut o repriză 
secundă în care au ratat și mai mult. în 
minutul 67, contrar cursului jocului, oas
peții au reușit să marcheze, Cor specu
lând lejeritatea marcajului defensivei 
gazdă și: 2-1. Nemulțumiți de acest scor 
jucătorii liderei s-au aruncat în atac. Dar 
deși am notat nu mai puțin de nouă ocazii 
clare, între care o bară (Mureșan - min. 
74) și un penalty ratat (Avasiloaie - min. 
86), gazdele au reușit desprinderea abia 
în minutele de prelungiri. Atunci (min. 92) 
Varga a executat un corner de pe dreapta, 
iar Budeic a profitat de învălmășeala din 
careu, stabilind scorul final: 3-1.

Pe fază arbitrajul brigăzii conduse de 
Cristian Lazăr (Lupeni).

CFR MARMOSIM: lancu - Bacali, Stan 
(cpt.), Davidoni, Budeic - Mureșan, Ava
siloaie, Urzică (61 Sicoe), Pepenar (80 Z. 
Biri) - F. Biri (90 Moldovan), Istina (58 
Varga).

METALUL : David - Deoancă (14 
Negru), Bărăștean (46 Cor), Moț, V. Iga - 
lancu (49 Steluță), Durneac, Alexe, G. Iga 
- Mursa (61 Hordea), Gavrilă.

Ciprian MARINUȚ

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL

Rezultatele etapei:
Venus Chișcădaga - Unirea Vețel 1-2;
Santos Boz - Gloria Geoagiu 2-2;
Energia Deva - Rodostar Deva 2-2.

CLASAMENTUL
1. UNIREA VEȚEL 8 6 0 2 32-9 18
2. Energia Deva 8 5 1 2 21-10 16
3. Rodostar Deva 8 4 2 2 29-16 14
4. Gloria Geoagiu 8 4 2 2 18-15 14
5. Venus Chișcădaga 8 1 1 6 13-39 4
6. Santos Boz 8 0 2 6 5-29 2

Etapa viitoare nr. 9, din 6-7 octombrie:
Rodostar Deva - Santos Boz 6.11.1999 - ora 11,00;
Gloria Geoagiu - Unirea Vețel 7.11.1999 - ora 11,00;
Energia Deva - Venus Chișcădaga 7.11.1999 - ora 

11,00

DE LA ASOCIAȚIA 
JUDEȚEANĂ DE

FOTBAL
în etapele Campionatelor fotbalului județean din 17 și 

24 octombrie a.c., în tribunele stadioanelor au luat loc un 
număr mare de spectatori, vizionând unele jocuri specta
culoase. Din păcate, nu au lipsit și unele cazuri de indis
ciplină, care nu se încadrează în normele de conduită 
sportivă din partea unor jucători, conducători și antrenori 
- injurii la adresa arbitrilor de către jucători și unii condu
cători sau membri din conducerea asociațiilor sportive, 
lovirea intenționată a adversarului, folosirea în jocurile 
disputate a unor jucători în stare de suspendare sau fără 
drept de joc.

Comisia Campionatului Județean analizând abaterile 
la jocurile disputate a luat măsuri disciplinare și pecu
niare. Au fost suspendați câte una etapă un număr de 
unsprezece jucători: Rotaru Ovidiu și Bunea Bogdan de 
la AS Retezatul Hațeg au fost suspendați câte 2 etape și 
100.000 lei amendă, Corneanu Cornel de la AS Santos 
Boz și Macingo Cristian de la AS Unirea Vețel 2 etape; 
Săndulescu Liviu - AS Minerul Aninoasa și Ambruș Petru 
de la Minerul Bărbăteni, ambii câte 4 etape și amendă 
100.000 lei; Pătruț Florin, Oancea Alexandru de la Rete
zatul Hațeg câte 4 etape; Vodă Cătălin, Muntean Claudiu 
Ciprian și Goțiu Marinei Romulus de la AS Victoria Dobra 
câte 4 etape; Stănescu Adrian din conducerea AS Rete
zatul Hațeg a fost suspendat pe 3 luni și amendat cu 
100.000 lei pentru injurii și amenințări la adresa brigăzii 
de arbitri; Ioana loan, antrenor la juniori la AS Minerul 
Bărbăteni și Iga Marcel de al AS Metalul Crișcior au fost 
suspendați pe 3 luni și câte 50.000 lei amendă; Ceaușu 
Mihai - AS CIF Aliman Brad - a fost sancționat cu amendă 
50.000 lei pentru comportare necuviincioasă față de 
brigada de arbitri.

f----------- -------- \

&DIVIZIA Bl
Rezultatele etapei: Sportul Stud. - Midia 

Năvodari 0-0; Foresta Suceava - Gl. Buzău 4-2; 
Poli lași - Dunărea Galați 2-0; Petr. Moinești - 
Diplomatic Focșani 2-2; Chindia Târgoviște - 
Metrom Bv. 0-0; Cimentul Fieni - Laminorul 
Roman 1-1; Poiana Câmpina - Precizia Săcele 
1-1; Callatis Mangalia - Dacia Pitești 1-0; 
Tractorul Bv. - Juventus Buc. 1-0.

CLASAMENTUL
1. MIDIA NĂVODARI 15 11 2 2 29-7 35
2. Foresta Suc. 15 11 2 2 32-14 35
3. Laminorul R. 15 9 3 3 31-12 30
4. Sportul Stud. 15 9 3 3 27-14 30
5. Metrom Bv. 15 7 4 4 18-12 25
6. Dacia Pitești 15 7 4 4 21-17 25
7. Callatis M. 15 8 1 6 17-13 25
8. Tractorul Bv. 15 7 2 6 15-14 23
9. Diplomatic F. 15 6 3 6 19-16 21
10. Cimentul F. 15 6 3 6 17-16 21
11. Petr. Moinești 15 5 4 6 12-15 19
12. Dun. Galați 15 6 1 8 16-26 19
13. Poiana Câmpina 15 5 2 8 19-23 17
14. Juventus Buc. 15 4 4 7 13-23 16
15. Poli lași 15 4 1 10 14-27 13
16. Precizia Săcele 15 2 6 7 11-16 12
17. Gloria Buzău 15 2 2 11 10-33 8
18. Chindia Târg. 15 2 1 12 9-32 7

Etapa viitoare: Dacia Pitești - Poli lași; 
Callatis - Poiana; Laminorul R. - Sportul Stud.; 
Diplomatic Focș. - Chindia; Metrom Bv. - 
Cimentul; Juventus Buc. - Petr. Moinești; 
Gl.Buzău - Tractorul Bv.; Dun. Galați - Foresta; 
Midia - Precizia.

k_ ____________

DIVIZIA C5
Rezultatele etapei: Rapid Bv. - Mec. Sibiu 

4-0; Petr. Stoina - Oltchim Rm. V. 2-1; Min. 
Mătăsari - Min. Berbești 3-0; Viromet Vict. - FC 
Sf. Gheorghe 3-2; Șoimii Sibiu - Romradiatoare 
Bv. 6-2; Pandurii Tg. Jiu - Petr. Țicleni 3-1; Textila 
Prejmer - Nitramonia Făg. 3-1; Petr. Drăgășani - 
Gilortul Cărbunești 2-1; Forest. Stâlpeni - AS 
Curtea de Argeș 2-0.

CLASAMENTUL
1. ȘOIMII SIBIU 15 13 0 2 38-15 39
2. Pandurii Tg. Jiu 15 12 0 3 37-16 36
3. AS C. de Argeș 15 9 2 4 25-16 29
4. Viromet Vict. 15 8 1 6 22-19 25
5. FC Sf. Gheorghe 15 7 2 6 26-18 23
6. Oltchim R.V. 15 7 2 6 20-15 23
7. Min. Mătăsari 15 7 1 7 22-17 22
8. Textila Prejmer 15 7 1 7 16-17 22
9. Petr. Stoina 15 6 3 6 22-24 21
10. Petr. Țicleni 15 6 3 6 25-28 21
11. Min. Berbești 15 6 3 6 15-17 21
12. Petr. Drăgășani 15 6 1 8 18-26 19
13. Nitramonia Făg. 15 5 2 8 17-24 17
14. Gilortul Tg. Cărb 15 5 1 9 15-15 16
15. Forestierul S. 15 5 0 10 15-29 15
16. Mec. Sibiu 15 4 3 8 14-31 15
17. Rapid Bv. 15 3 4 8 13-21 13
18. Romradiatoare 15 3 3 9 13-26 12

Etapa viitoare: Mecanica - Petr. Stoina; 
Rapid Bv. - Șoimii; Nitramonia F. - Pandurii Tg. Jiu; 
AS C. de Argeș - Petr. Drăgășani; Gilortul Tg. C 
- Textila Prejmer; Min. Prelcon - Forestierul; FC 
Sf. Gheorghe - Min. Mătăsari; Oltchim Rm. V. - 
Viromet; Petr. Țicleni - Romradiatoare Bv.

DIVIZIA C6
Rezultatele etapei: Min. Ocna Dej - 

Lamin. Beclean 1-0; Ind. S. C. Turzii - Olimpia 
Salonta 11-0; Crișul Aleșd - Progr. Șomcuța 2-1; 
Min. Sărmășag - Unirea Dej 3-0; CFR Cluj - 
Arieșul Turda 1-0; Olimpia Gherla - Oașul 
Negrești 5-2; FC Baia M. - Phoenix 4-0; 
Armătura Z. și Someșul Satu Mare au stat.

CLASAMENTUL
1. OUMPIAGHERLA14 11 1 2 37-12 34
2. FC Baia Mare 14 10 2 2 39-12 32
3. Ind. S. C. Turzii 14 10 1 3 41-19 31
4. Oașul Negrești 14 8 3 3 25-21 27
5. Phoenix B.M. 14 7 2 5 25-26 23
6. Progr. Șomcuța14 7 1 6 29-18 22
7. Arieșul Turda 14 7 1 6 18-21 22
8. Someșul S.M. 13 7 0 6 15-19 21
9. CFR Cluj 14 6 2 6 27-26 20
10. Unirea Dej 14 6 1 7 22-20 19
11. Crișul Aleșd 14 6 1 7 22-22 19
12. M. Ocna Dej 14 6 0 8 20-22 18
13. Armătura Zalău 14 5 1 8 19-20 16
14. Min. Sărmășag 14 4 2 8 18-23 14
15. Laminorul B. 14 4 0 10 18-31 12
16. Cehul Silvaniei 11 2 1 8 7-25 7
17. Olimpia Sal. 14 1 1 12 7-52 4

Etapa viitoare: Lamin. Beclean - Ind C.
Turzii; Min. Ocna Dej - Min. Sărmășag; Phoenix- 
Olimpia Gherla; Oașul Negrești - Someșul S.M.;
Progr. Șomcuța - Armătura Z.; Olimpia Sal. - 
Crișul Aleșd; Arieșul - Un. Dej; FC Baia M. și 

kCFR Cluj stau.

Rezultatele etapei: CFR Marmosim 
Sim. - Metalul Crișcior 13-0; Victoria Că
lan'- FC Paroșeni Vulcan 1-0; Casino Ilia - 
CIF Aliman Brad 3-0; Min. Aninoasa - 
Univ. Petroșani 2-2; Dacia Orăștie - Vic
toria Dobra 5-2; Constr. Huned. - Rete
zatul Hațeg 4-0; Min. Bărbăteni - Min. 
Poiana Ruscă (neprez.)

CLASAMENTUL
1. VICT. CĂLAN 13 11 2 0 38-8 35
2. CFR Marmosim 13 10 2 1 55-15 32
3. Constr. Huned. 13 8 3 2 40-11 27
4. FC Paroș.i Vulc. 13 8 2 3 46-14 26
5. Retezatul Hațeg 13 7 3 3 42-18 24
6. Casino Ilia 13 6 3 4 34-20 21
7. Min. Bărbăteni 12 6 1 5 33-23 19
8. Min. P. Ruscă 11 6 1 4 23-21 19
9. Victoria Dobra 12 4 1 7 29-37 13
10. Unlv. Petroșani 13 4 1 8 28-38 13
11. Min. Aninoasa 13 4 1 8 21-38 13
12. FC Dacia Orăștie13 3 2 8 33-62 11
13. CIF Alim. Brad 13 1 0 12 7-47 3
14. Met. Crișcior 13 1 0 12 16-88 3

Etapa viitoare din 7 noiembrie (prima 
din retur): CFR Marmosim - Min. Băr
băteni; Constr. Hunedoara - Min. Poiana 
Ruscă; FC Dacia Orăștie - Retezatul Ha
țeg; Min. Aninoasa - Vict. Dobra; Casino 
Ilia - Univ. Petroșani; Victoria Călan - CIF 
Aliman Brad; Met. Crișcior - FC Paroșeni - 
Vulcan.

\________________________________
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Hșa cum a fost 
prezentată de liderii 

de sindicat ai energeti- 
cienilor hunedoreni, actuala 
strategie de restructurare a 
CONEL e o catastrofă. Mai 
mare chiar decât situația 
financiară curentă a 
Companiei. Câteva cifre sunt 
elocvente. Nivelul creanțelor 
s-a majorat de la 6000 de 
miliarde de lei, in 1998, la 
9000 de miliarde de lei în 
acest an. Numai în județul 
Hunedoara, la -data de 26 
octombrie a.c., Sucursala de 
Distribuție Deva avea de 
încasat 672 de miliarde de lei. 
Sumele, părând distanțe 
interstelare într-un manual 
de astronomie, dau dimen
siunea împotmolirii 
economiei naționale și im
plicit a CONEL. Undeva, în 
orizontul previzibil, se 
intuiește deja punctul termi
nus al unei aventuri 
economice condamnate, 
aprioric, eșecului. Pentru că 
devine din ce în ce mai 
obsesivă întrebarea: cât va 
mai rezista, pe actuala 
structură, Compania de 
Electricitate? Și nu e vorba 
doar de crunta rămânere în 
urmă tehnologică,
recunoscută de sindicaliști, ci

Restructurarea CONEL - 
un copil nedorit al 
crizei economice?

chiar de atrofierea forței 
motrice proprii care o animă. 
Devenită creditor al rău 
platnicilor, angajată în 
credite ale căror dobânzi o 
sufocă, confruntându-se cu o 
scădere continuă a 
producției, CONEL se clatină 
amenințător. Lipsa de 
lichidități impune măsuri ex
treme, “centrul” limitând 
autonomia financiară a 
provinciei și lichidând 
aproape total investițiile.

Sindicaliștii sunt 
nemulțumiți că ministrul 
Radu Berceanu intenționează 
să atomizeze Compania, 
spărgând-o în 50 de societăți 
comerciale ce permit accesul 
privatizării la tot sistemul 
energetic național 
producere, transport și 
distribuție. Un efect evident 
al acestei privatizări, avem 
exemplul ROMTELECOM, 
va fi majorarea tarifelor Ia 
energie electrică. Chiar și

actualul preț al KWh, care 
este cel mai mic din Europa 
la consumatorii casnici, este 
suportat greu de cetățeni. 
Este dificil să ne închipuim 
cum va arăta piața 
“domestică” a electricității 
când prețurile, evident în 
dolari, se vor dubla sau 
tripla. Aici sindicaliștii au 
dreptate. Cum justificată 
este și teama lor că 
privatizarea va aduce după 
sine un val uriaș de 
disponibilizări, care, după 
modelul altor state, va 
înjumătăți personalul 
CONEL.

După părerea mea însă, 
sindicatele nu au de ce să fie 
supărate pe ministrul Radu 
Berceanu. România este la 
ora actuală “singură pe 
lume”. La fel este și CONEL 
în fața forței economice 
copleșitoare a companiilor 
multinaționale, care fac legea 
energeticii în Europa. Ca să

Crește numărul zonelor defavorizate, scade 
interesul pentru... favorizarea lor

Județul Hunedoara, puternic urbanizat și industrializat, mândrie 
a regimului ceaușist, a ajuns, tristă ironie a soartei, în topul 
regiunilor țării cu cea mai ridicată rată a șomajului și cu un grad de 
sărăcie a populației dintre cele mai pronunțate. Ramurile sale 
industriale de bază - mineritul, siderurgia, energetica - se află într- 
un amplu proces de restructurare, care duce la creșterea numărului 
de oameni fără uri loc de muncă, la agravarea consecințelor 
sociale.

Pentru diminuarea acestor fenomene economico-politice, 
autoritățile județene și locale fac eforturi considerabile, însă 
rezultatele sunt modeste, “centrul" acționând superficial și 
ineficient. După ce două dintre cele mai industrializate perimetre 
hunedorene - Valea Jiului și Bradul - au fost declarate'zone 
defavorizate, beneficiind de avantajele stipulate de legea specială 
adoptată în acest sens, a venit rândul altor două arii geografice și 
economice hunedorene de a fi propuse pentru a deveni zone 
defavorizate pentru o perioadă de 10 ani, în spiritul Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr.24/1998. Este vorba despre 
zona Hunedoara-Călan, cu subunitățile teritorial-administrative: 
municipiul Hunedoara, orașul Călan, comunele Ghelari și Teliucu 
Inferior și Zona Poiana Ruscă, reunind comunele: Răchitova, 
Topljța, Lunca Cernii, Bunila, Lelese, Cerbăl, Bătrâna și Unirea.

în notele de fundamentare a acestor demersuri, Direcția 
programe, prognoze, buget, finanțe, precum și comisiile de 
specialitate ale Consiliului județean Hunedoara au constatat că 

reziști, “integrat pe 
verticală”, ai nevoie de bani 
occidentali. Cine să ți-i dea, 
când însuși Guvernul 
României, ca girant, a 
început să fie privit cu 
suspiciune de finanța 
internațională? Mai mult, 
anul viitor România are de 
suportat un nou vârf la 
plata datoriei externe, în 
condițiile unui deficit 
bugetar intern fără surse 
clare de finanțare. Lațul se 
strânge, criza se adâncește. 
De aceea, gestul ministrului 
industriei și comerțului nu 
poate fi rezultanta unei 
“gândiri”, ci mai degrabă a 
instinctului de conservare în 
fața agresivității mediului 
economic. Fărâmițarea 
CONEL și vânzarea 
(privatizare ar fi prea mult 
spus) rapidă a celor mai 
tentante sectoare, transport 
și distribuție, e o 
restructurare de ceasul al 
doișpelea și jumătate, fiind 
un avorton al crizei econo
mice. Drumul românesc al 
MW-ului își trăiește, în 
opinia mea, ultimele clipe, 
iar cel mai bun lucru care 
ni se poate întâmpla, din 
păcate, e să fim o colonie a 
prea dezvoltatului vest.

starea economico-socială a localităților din zonele amintite este 
extrem de precară, întrunind principalele condiții din Legea 
zonelor defavorizate, respectiv fiind spații monoindustriale și 
mobilizând mai mult de 50 la sută din populația salariată din zonă 
(Călan, Teliuc, Ghelari etc.) și prezentând o rată a șomajului, ca 
urmare a restructurării masive a sectoarelor minier și siderurgic, 
de peste 30 la sută - media existentă la nivel național.

Dezbătând aceste stări de lucruri, consilierii județeni au fost 
unanim de acord zilele trecute că și spațiile geografice Hunedoara 
- Călan și Poiana Ruscă pot și trebuie declarate zone 
defavorizate, beneficiind de avantajele stipulate în legea specială 
destinată acestora. Propunerea făcută în acest sens și adoptată 
ca hotărâre de către Consiliul județean Hunedoara va urma filiera 
prevăzută în lege, respectiv Agenția și Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională, Agenția Națională și Consiliul Național pentru 
Dezvoltarea Regională, Guvernul României. Este de așteptat ca 
drumul să fie parcurs cât mai repede și cu folos, pentru a da 
măcar speranța comunităților din zonele respective în rezolvarea 
unor proiecte de investiții și dezvoltare.

După cum este imperios necesar ca toate organismele 
abilitate în protejarea și reorganizarea acestor spații - Guvern, 
ANDIPRZM, ADR, autoritățile locale și județene - să conlucreze 
mai ordonat și mai eficient, să aplice legea specială în litera și 
spiritul ei, ceea ce nu s-a întâmplat convingător până acum în 
zonele defavorizate Brad și Valea Jiului.

FMI nu ne lasă 
din chingi

în luna octombrie a.c. era programată acordarea 
celei de a doua tranșe de împrumut de către FMI, de 
circa 200 de milioane de dolari, din valoarea totală de 
547 de milioane de dolari stabilită prin acordul stand
by. Prima tranșă, de 73 de milioane de dolari, a venit 
imediat, după semnarea acordului, în luna august a.c. 
Cea de a doua era condiționată de câteva obligații 
impuse României, principala fiind împrumutarea de 
pe piața internațională privată de capital a unei sume 
de 470 de milioane de dolari.

Pe.măsură ce data primirii tranșei a doua se 
apropia, nerăbdarea și emoțiile guvernanților noștri 
creșteau. între timp, Cabinetul Radu Vasile a luat 
câteva măsuri cu implicații negative asupra 
bugetului: majorarea salariilor personalului din MApN 
și Ml și repartizarea a 400 de miliarde de lei pentru 
apa caldă și căldura în apartamente în iarna 1999- 
2000. Acestea și alte acțiuni aie Guvernului n-au 

convenit FMI. Drept pentru care tranșa a doua a 
împrumutului a fost amânată. Gestul a produs reacții 
contradictorii la nivelul Executivului și al clasei 
politice, al presei. Decizia Comitetului Director al FMI 
luată miercurea trecută la Washington a fost 
modificarea condiției inițiale impusă României de a 
împrumuta de pe piața externă suma de 470 de 
milioane de dolari, soiicitându-i-se să împrumute 
numai 100 de milioane de dolari până la data acordării 
celei de a doua tranșe de împrumut, amânată, se 
pare, pentru luna ianuarie 2000, restul trebuind 
împrumutat după aceea.

Neacordarea tranșei a doua la data stabilită 
generează stări de lucruri negative: o oarecare 
nesiguranță în actul guvernării, blocarea stabilirii 
bugetului pe anul 2000, neîncrederea populației în 
FMI, care ne ține într-un șah perpetuu și păgubitor. 
Este clar că FMI nu încurajează câtuși de puțin 
economia României, ci o sufocă și mai mult, 
intervenind în deciziile Guvernului până în cele mai 
mici detalii. Și atunci, având în vedere că România a 
trecut cu bine peste vârful de plată al datoriei externe 
din acest an fără sprijinul FMI, că a suportat 
consecințele grave ale războiului din Iugoslavia fără 
ca FMI sau altcineva să o ajute în vreun fel, se pune 
întrebarea la ce ne este necesar FMI?

Vocile înțelepte și autorizate spun că fără unda 
verde a FMI, credibilitatea României în relațiile 
internaționale are de suferit, iar accesul pe piața 
economică externă ne-ar fi îngrădit, că fără vocea sa 
negocierile privind propunerea de aderare a țării 
noastre la UE nici măcar n-ar începe, că fără banii de 
la FMI, chiar puțini câți vor fi, România ar duce-o și 
mai greu în anul 2000.

Din păcate, nu FMI în primul rând ne-a dus țara 
aici unde suntem, ci guvernările noastre, cu gafele și 
inconsecvențele lor politice și economico-sociale, cu 
hârjoana lor lamentabilă și ploconirea rușinoasă în 
fața străinătății, demersul politic inabil și 
contradictoriu, gen “care pe care”, al celor ce s-au 
perindat la putere.

(^Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLAGEAN

Cu puțin timp în 
urmă, un locuitor 
din Deva, iar mai de 

curând altul din Ilia 
(Valentin Cioban se 
numește) ne-au scris la 
redacție, informându-ne 
că dețin acțiuni la SC 
Haber SA Hațeg, însă nu 
au primit dividendele care 
li se cuvin și ne-au rugat 
să ne interesăm și să le 
răspundem care este 
situația.

Ne-am interesat și le 
răspundem. Situația este 
complicată, încurcată. Ca 
toate unitățile economice 
din țară, după 1989 și 
Fabrica de bere din Hațeg 
a devenit societate 
comercială pe acțiuni. A 
fost denumită SC Haber 
SA. Peste ceva timp, un 
întreprinzător spaniol a 
cumpărat de la FPS 
pachetul majoritar de 
acțiuni și a înființat SC 
Haber Internațional SA. 
Prima a rămas în 
continuare societate 

^comerciajă^pe^ac^iuni^cț^

Hățișul proprietății și disputa 
dividendelor la SC Haber SA Hațeg

capital de stat, 40 la sută 
fiind deținut de FPS și 60 
la sută de către 
depunătorii de cupoane. 
Ea mai are în administrare 
și în posesie doar terenul 
pe care ființează acum 
firma privată, care-i 
plătește celei de stat chirie 
pe teren, sume frumușele 
în fiecare lună. De 
asemenea trebuie să 
plătească și dividende, 
întrucât SC Haber SA a 
devenit acționară la SC 
Haber Internațional SA.

Numai că lucrurile s-au 
încurcat peste măsură și, 
din orgolii, interese, 
necunoaștere ori lipsă de 
voință, au rămas așa până 
astăzi. “La vremea 
constituirii SC Haber 
Internațional SA, ne-a

spus dna Viorica Vălean, 
director al Oficiului 
Registrului Comerțului 
Deva, director general 
adjunct al Camerei de 
Comerț și Industrie 
Hunedoara, SC Haber SA a 
fost scoasă la lichidare. 
Acest lucru nu s-a 
întâmplat. Ca urmare, 
firma a rămas înscrisă în 
Registrul Comerțului, însă 
juriștii delegați pe lângă 
RC nu acceptă înscrierea 
capitalului social,
considerăndu-l nefunda
mentat. SC Haber SA ar 
trebui integrată în 
societatea privată. Există 
reglementări legale în 
acest sens. Se pare însă 
că nu se vrea”.

După adjudecarea 
pachetului majoritar de 

acțiuni de către 
investitorul spaniol, SC 
Haber SA și-a reevaluat 
capitalul social, apoi l-a 
majorat, în urma rezolvării 
unor probleme de posesie 
asupra celei mal mari părți 
a terenului deținut și a 
solicitat înscrierea 
capitalului social în noul 
cuantum la Registrul 
Comerțului. Aici s-au emis 
constatări de nelegalitate 
a majorării capitalului 
social. Disputa a ajuns în 
instanță, unde SC Haber 
SA nu a avut câștig de 
cauză.

“Și nu înțelegem de ce, 
relevă reprezentanții SC 
Haber SA. Este capitalul 
nostru, constituit legal, cu 
acte îrr regulă. Pentru 
teren primim chirie de la 

SC Haber Internațional SA, 
bani pe care îi păstrăm la 
bancă. Nu ne acordă însă 
și dividende, întrucât noul 
patron, din luna 
septembrie 1998, de data 
aceasta un întreprinzător 
englez, reinvestește tot 
profitul realizat. Acest 
lucru îi nemulțumește 
profund pe toți acționarii”.

în ceea ce îl privește pe 
cei de la SC Haber 
Internațional SA, ei înșiși 
acționari, prin SC Haber 
SA, au și ei dreptul la 
dividende și nu le primesc. 
“Firma privată îi plătește 
chirie firmei de stat pentru 
teren, însă profitul îl 
reinvestește în dezvoltarea 
și modernizarea tehno
logică și productivă, 

sublinia dna ing. Aurelia 
Istrătescu, director 
tehnic la SC Haber 
Internațional SA. De 
aceea nu poate acorda 
dividende. Dar în acest 
fel valoarea acțiunilor 
crește. Ele nu trebuie 
vândute. Oamenii să aibă 
puțină răbdare”.

Am consemnat și 
punctul de vedere al 
Sucursalei Teritoriale 
Hunedoara a FPS, 
exprimat de dna Rozalia 
Secașiu:

- FPS este dispus să 
scoată la vânzare 
pachetul de acțiuni pe 
care îl deține la SC Haber 
SA, însă numai după ce 
aceasta își clarifică 
situația . capitalului 
social. Din păcate, ițele 
sunt încurcate rău și nu 
se acționează cu voință 
și responsabilitate 
pentru descălcirea lor.

De-ale privatizării 
noastre științifice...
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Cercul “Atelierul fanteziei”

0 învățare perpetuă pentru viață
t-*' «F* î

Creativitatea și imaginația 
copiilor sunt din greu puse la 
încercare în cadrul Cercului 
“Atelierul fanteziei". Mai mult 
decât atât, fiecare elev - fie el 
în clasa I ori la liceu (cum sunt 
cei aproximativ o sută de elevi 
care frecventează în prezent 
acest cerc) - are 
prilejul să-și exprime o 
parte a personalității 
sale prin intermediul 
celor mai felurite creații urzite 
aici.

Profesoara Gertrude 
Gyulay susține că pentru a 
reuși să-i atragi pe copii în 
astfel de activități “e nevoie să 
le oferi aproape permanent 
lucruri noi și deosebite, să 
muncești alături de ei cu 
plăcere și nu în ultimul rând să 
fii cât mai aproape de sufletul 
lor. Pentru că toți vin aici de 
bună voie iar noi avem 
menirea de a-i educa și instrui 
în spiritul formării deprinderilor 
practice, ca bază a pregătirii 
lor pentru viitor în diferite 
activități”.

“Pentru mine e un cerc 
foarte educativ și mă inte
resează tot ce se face aici - 
mărturisește Ioana Ganea (cl.a 
Vl-a), membră a atelierului din 
acest an. Dincolo de faptul că 
toate acestea mi-aduc aminte 
de frageda copilărie, sunt 

sigură că ceea ce învățăm aici 
ne va fi de folos mai târziu”.

în cazul Ioanei, sentimentul 
unei mari familii (cum lesne 
poate fi asimilată ambianța din 
cadrul cercului) e dublu; pentru 
că și aici îi sunt alături cei doi 
frați mai mici - Speranța (cl.a 
III.a) și Victor (cl.a ll-a), la fel 
de pasionați și încântați în a 
“construi" tot felul de obiecte, 
mai mult ori mai puțin 
decorative. Cristina (cl.a Vll-a) 
regretă doar că nu a venit mai 
de mult la cerc și este hotărâtă 
să-l continue și după absolvirea 
școlii generale...

Absența unui material 

didactic corespunzător nu-i 
împiedică pe cursanții 
“Atelierului fanteziei”, 
încurajați de coordonatoarea 
acestuia, să-și pună în 
practică ingenioasele idei ori 
modelele obișnuite. Lipsurile 
sunt compensate prin 

improvizații și 
modificări... originale, 
dar și prin preo
cupările profe

soarei Gertrude Gyulay de a 
le deschide copiilor porți 
spre orizonturi mai puțin 
cunoscute: “Este de fapt o 
învățare perpetuă iar saltul 
celor pe care-i vedem 
crescând aici, sub ochii 
noștri, e vizibil în timp și de 
cele mai multe ori 
impresionant. Copilul învață 
și să se gospodărească, să 
fie cumpătat, să se adapteze 
muncii în echipă; cu alte 
cuvinte, diferitele situații pe 
care le vor întâlni în viață 
trebuie să-i găsească cât 
mai bine pregătiți"...

Georgeta BÎRLA
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în țara noastră dezvol
tarea Internetului începe să fie 
tot mai clar observată odată cu 
apariția a noi și noi site-uri din 
ce în ce mai bine realizate. 
Practic, orice întreprindere 
respectabilă are acum o 
pagină proprie pe Internet. 
Ba chiar, tot mai multe per
soane fizice au pagini perso
nale pe web, realizarea unei 
asemenea pagini fiind cu ade
vărat un lucru foarte ușor și la 
îndemână. Au apărut așadar o 
multitudine de pagini web 
românești, o dată cu ele apă
rând și portalurile de căutare. 
Am abordat tema acestor por
taluri cu o altă ocazie și nu vom 
mai reveni, cel puțin deocam
dată, asupra ei. Totuși, cu un 
asemenea portal de căutare, 
am reușit să găsesc o pagină 
care mi-a stârnit interesul; 
este vorba despre o pagină 
dedicată municipiului Deva.

Prima surpriză legată de 
această pagină vine atunci 

când vezi ce server o găz
duiește, mai precis un server 
din Marea Britanie. Deși ne
am fi așteptat să o găsim pe

MUNICIPIUL

wee
un server din România, pa
gina respectivă este găzduită, 
și foarte probabil concepută, 
în Marea Britanie. Adresa la 
care puteți accesa pagina este 
http ://www.radur.demon.co.uk/ 
deva.html. Datorită felului în 
care este realizată și datorită 
faptului că nu este găzduită de 
un server românesc, înțele
gem imediat că este o pagină 
neoficială, probabil concepută 
de cineva care ține foarte 
mult la acest municipiu. Un 
bogat capitol referitor la isto

ria acestor locuri este îndea
juns de lămuritor pentru ori
cine vizitează site-ul. Sunt 
prezentate atât teoriile isto
rice românești cât și ceea ce 
scrie în Encyclopaedia Bri
tannica despre aceste locuri. 
Site-ul este realizat în limba 
engleză, un aspect pozitiv 
dacă ținem seama că el poa
te fi o sursă de informații 
pentru un investitor străin. 
Site-ul are nenumărate link- 
uri (legături) spre alte pagini 
de Internet din municipiul 
nostru, fiind o oglindă cât se 
poate de fidelă a lumii virtu
ale devene. Pentru muni
cipiul nostru este un fapt 
pozitiv existența site-ului, 
chiar dacă grafica și modul 
de realizare nu sunt dintre 
cele mai frumoase. Dar, în 
fond, site-ul are în primul 
rând un rol de informare, 
latura estetică nefiind în 
acest caz una care trebuie să 
primeze. Pentru toți cei care 
aveți un modem și un abona
ment Internet, merită să vizi
tați această pagină.

Andrei NISTOR

QK gând și o 
poantă 0a

O Caracterul este 
pentru oameni geniul 
lor bun sau rău. 
(Epicharmus)

O Doi tineri la bar:
- Babacu' mi-a zis 

să nu mă prezint la 
examen nepregătit?!

-Și?!
- Nu m-am mai 

prezentat!

MUSIC BOX
în luna ăprilie 1997 apare 

albumul "Kill Fuck Die" (Asy
lum) care ocupă locul 14 în 
revista Rock Hard, primind 53 
de puncte. Albumul este foarte 
diferit de stilul tradițional 
W.A.S.P., pe el fiind incluse 
multe faze industrial inspirate 
de la Marilyn Manson, grup 
foarte la modă în America 
(lansase albumul Antichrist 
Superstar).

Dacă Still Not Black 
Enough a fost un disc mai 
moale, ultima realizare este o 
revenire la forță, o mare parte 
datorându-se lui Holmes. Fie-

Grupul are un turneu ală
turi de Motorhead întrerupt, 
deoarece Holmes a fost ares
tat de poliție în urma unui 
incident într-un bar din Italia. 
După o ofertă eșuată de a 
participa la soundtrackul fil
mului The Crow II cu piesa 
Wild Child, Blackie Lawless se 
retrage o perioadă motivând 
că ultimul turneu l-a obosit 
foarte tare.

în luna decembrie '98 gru
pul începe lucrul la un nou 
album. în luna iunie 1999 apare 
mult așteptatul album intitulat 
"Helldorado" ce ocupă locul 16

Elevii se îmbulzeau pe 
coridoare în speranța revederii 
după cele două luni de vacanță. 
Fiecare avea ceva de spus și 
nimeni nu înțelegea nimic. 
Noroc cu sunetul zglobiu al 
clopoțelului, care îi făcu să se 
oprească. Se risipiră cu toții, cât 
ai clipi. Larma reîncepu în sălile 
de clasă devenite neîncăpătoare 
peste vară. Ușa se deschise și 
sala amuți. Nu atât apariția, cât 
privirea profesorului îi surprinse 
pe toți. Deși schița un zâmbet, îl 
trădau ochii.

- Bine v-am găsit!
Așa începu ora de diri- 

genție...
Profesorul îi provocă pe toți 

la un dialog despre lumile para
lele în care trăim - confruntarea 
dintre ceea ce suntem și ceea ce 
părem. întrucât elevii erau 
dezorientați, începu el însuși să 
istorisească povestea unui om 
sfâșiat între aceste lumi:

"Persoana în cauză a ajuns 
profesor dintr-o anumită inerție. 
Neavând voința de a încerca mai 
mult, s-a mulțumit cu ceea ce i s- 
a oferit. Sau poate că nu despre 
lipsa ambiției a fost vorba...

Era tânăr, făcea parte din 
generația celor cu mai multă 
deschidere față de elevi, dată 
fiind mentalitatea sa pe care o 
atribuia "profesorului modem". 
Orele sale erau lipsite de stres și 
încordare. Găsea răgazul pentru 

o glumă și pentru un zâmbet. 
Extemporalele, tezele se des
fășurau fără emoții. Profesorul 
știa să-și convingă elevii de "bana
litatea" subiectelor și, implicit, c 
posibilitatea rezolvării lor. în timpul 
liber nu ocolea excursiile, pe care 
le organiza cu plăcere, își întâlnea 
elevii în discoteci și onora 
aniversările la care era invitat.

La început, elevii erau timizi. 
Apoi s-au obișnuit. Dar la fel ca 
orice adolescenți, un pic teribiliști, 
nu au mai ținut seama că relația 
profesor - elev trebuie să respecte 
anumite limite. Astfel, orele de 
curs s-au transformat într-un 
adevărat vacarm, fiind depășită nu 
o dată limita bunului simț. El nu 
reușea să se impună. Ei nu se 
temeau de nimic - știau că "profu"' 
nu lasă corigenți; altceva nu mai 
conta. în ochii tuturor el era o 
simplă marionetă și tot mai des 
era caracterizat cu o expresie pe 
cât de "la modă", pe atât de 
nedreaptă: "fraier"... Așa îl 
vedeau toți, dar el refuza să 
creadă. Mai mult, încerca să se 
coboare la nivelul lor, să fie părtaș 
la glumele exagerate și asta, din 
dorința sinceră de a-i înțelege...

Lăsându-se în voia vântului 
și nepermis de naiv, a început să 
caute "refugiu". Ca "om al extre
melor" nu s-a dezmințit niciodată. 
Pe de o parte era convins că 
lumea este rea și viața nedreaptă, 
pe de altă parte se considera un

optimist convins. Făcea promisiuni 
pentru viitorul său, dar le uita 
când, amețit de o bere în plus, nu- 
i mai păsa...

Lumea a început să-l pri
vească cu scepticism. Aproape 
toți îl considerau un ratat. Și nu 
ezitau să i-o spună. în anturajul 
său nu mai avea nici o șansă. Iar 
cei din afară îl priveau cu indi
ferență. încet dar sigur s-a îndrep
tat spre drumul prăbușirii. Nimeni 
nu avea niscaiva resentimente. 
Nimeni nu a încercat să-i 
deschidă ochii.

Cei din jur se întreceau în a 
găsi motive pentru decăderea sa, 
de altfel firească. îl judecau cu o 
simplitate uimitoare. Dar nici o 
clipă nu s-au făcut vinovați pentru 
starea în care ajunsese el. Cum 
puteau ei să vadă în omul acela 
mai mult decât lăsau aparențele să 
se zărească? Nu puteau înțelege 
că profesorul a dorit doar ca toată 
lumea să fie mulțumită. Și că mai 
presus de toate a încercat să 
ajute, prin vorbe, prin gesturi. A 
fost printre puținii care și-au 
depășit atribuțiile, văzând în elevii 
săi niște oameni și nu niște roboți 
care trebuie să învețe anumite 
lucruri pentru că așa "prevede 
programa..."

Utar nu mai conta; sfârșitul 
lui părea inevitabil. Și chiar dacă, 
într-un târziu, ceilalți ar fi înțeles 
adevărul, putea el să mai creadă 
în cuvinte?

... A ajuns un profesor me
diocru, într-un oraș de 
provincie. Trăind de pe o zi pe 
alta, resemnat și lăsând 
impresia că nu prea are ce 
căuta în lumea oamenilor mari. 
Dorise prea mult să fie 
"profesorul perfect" și asta s-a 
întors până la urmă împotriva 
lui. N-a știut să se desprindă de 
"lumea sa visată". De partea 
cealaltă, a refuzat realitatea. Și 
a rămas prins între cele două 
lumi, acolo unde totul s-a 
dovedit o minciună. Și înainte 
de retragerea finală a mai dat 
un sfat elevilor săi - să 
prețuiască ceea ce este în jur și 
viața și oamenii. îi rămânea 
speranța că cineva îl va auzi și 
nu va repeta aceleași greșeli..."

Uirigintele își încheie isto
rioara. în clasă era o liniște 
apăsătoare. Nimeni nu mai simți 
nevoia să întrebe ce s-a întâm
plat cu profesorul a cărui soartă 
putea fi anticipată drept 
compromisă. Dirigintele își privi 
elevii cu un zâmbet trist și se 
pregăti să părăsească sala de 
clasă.

- Eu cred că nu e totul 
pierdut!, mărturisi o elevă din 
ultima bancă și îi zâmbi 
complice profesorului care 
pentru prima dată avea să fie 
"salvat de clopoțel"!

Manuela RUSU

W.A.S.P. (VIII)
care din cele trei cuvinte ce 
formează titlul albumului spu
se separat nu au nici o valoa
re, însă alăturate dau o sime
trie stranie. Acest joc de cuvin
te atrage atenția cumpără
torului de discuri. Pe Kill Fuck 
Die sunt incluse piesele: Take 
The Addiction/ My Tortured 
Eyes/ Killahead/ Kill Your Pre
tty Face/ Fetus/ Little Death/ U/ 
Wicked Love și The Horror.

Turneul promoțional al al
bumului s-a bucurat de o ma
re popularitate, grupul con
certând în Europa alături de 
Cathedral și Napalm Death. în 
timpul showului pe scenă era 
adus un porc care era apoi 
sacrificat.

Luând exemplul lui Black 
Sabbath, și W.A.S.P. lansează 
un dublu album live "Double 
Live Assasins" (mai 1998). 
Discul are o durată de 100 
minute, pe el fiind incluse sec
vențe înregistrate la concer
tele din Elveția, Japonia și 
SUA. Deși grupul s-a simțit 
întotdeauna bine în Germania, 
pe culegere nu a fost inclusă 
nici o piesă înregistrată aici. 
S-a optat pentru variantele 
cele mai reușite ale pieselor, 
deoarece Lawless a dorit ca 
discul să fie o imagine com
pletă a grupului și mai ales a 
ce reprezintă W.A.S.P. astăzi. 

în revista Rock Hard (totalizând 
70,5 puncte) și având media 
7,30 în revista Metal Hammer. 
Discul are o durată de 50 de 
minute și conține 10 piese. Hell- 
dorado este o realizare de 
excepție a grupului W.A.S.P. ce 
amintește de perioada de aur 
din anii '80, la aceasta contri
buind producția excelentă reali
zată de Brian Warner și duetul 
de compozitori-textieri Lawless/ 
Holmes aflat la a doua tinerețe.

Printre piesele de referință 
incluse pe disc se numără 
High On The Flame și Can't 
Die Tonight (ambele cu un 
sound ce amintește de AC/ 
DC), Saturday Night Cockfight 
(reface atmosfera de pe Crim
son Idol), Damnation Angels 
(asemănător cu The Headless 
Children) și piesele rock'n'roll 
Cocaine Cowboy și Dirty Balls. 
Nu trebuie omise nici piesele 
Helldorado (ce amintesc de 
Blind in Texas) și Don't Cry 
(Just Suck).

Pentru promoția albumului 
Helldorado, grupul și-a dorit un 
turneu alături de Kiss, însă în 
SUA ei au cântat cu Dio și Iron 
Maiden (în formula reunită). 
Odată cu apariția lui Helldo- 
rado, grupul W.A.S.P. și-a asi
gurat o revenire de răsunet în 
elita rockului mondial.

Horia SEBEȘAN

http://www.radur.demon.co.uk/
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In pragul iernii

DATORII 1)E MILIARDE!
Deși la Deva a început de 

câteva săptămâni livrarea apei 
calde și agentului termic, difi
cultățile financiare ale SC Apa- 
term SA rămân în continuare 
foarte mari. Potrivit datelor ofe
rite de către dl ing. Virgil Boca, 
director adjunct la Apaterm 
Deva, datoria societății se ri
dică la peste 14 miliarde de lei, 
dintre care în asociații sumele 
restante se cifrează la 4,429 
miliarde de lei, fapt ce creează 
mari probleme. După livrarea 
agentului termic nivelul înca
sărilor în asociații a început să 
crească zilnic, iar pentru recu
perarea banilor sau diminuarea 
datoriilor s-a trecut la debran- 
șarea locatarilor rău platnici 
inclusiv prin blindarea calo
riferelor.

Mulți dintre locatari, care 
au venituri modeste și nu își 
mai pot permite plata pentru 
căldură, au cerut întreruperea 
acesteia, deși oprirea căldurii 
creează disconfort pentru 
apartamentele din vecini.

Până în prezent în peste 
200 de cazuri s-a solicitat so
cietății devene de gospodărie 
comunală și locativă blindarea 
caloriferelor, fapt ce relevă 
viața tot mai grea a mii de fa
milii, iar în cazul a 60 de aso
ciații, cu aproximativ 80 de blo
curi, s-a efectuat o progra
mare pentru sistarea totală a 
agentului termic. Numai în 
aceste asociații nivelul dato
riilor se ridică la trei miliarde de

Cetățenii Devei trebuie
t

să știe:
Dacă nu respectă 
normele de 
gospodărie vor 
plăti

Primăria Deva a reușit să 
realizeze tipărirea, sub forma 
unei broșuri, a "Normelor pri
vind îmbunătățirea activităților 
de gospodărie, curățenie, în
treținere, păstrare a liniștii și 
ordinii publice, comerț, trans
port, conservarea mediului în 
municipiul Deva." Ca urmare 
cetățenii trebuie să se instru
iască cu normele respective 
pentru că numai în acest mod 
vor putea să ocolească 
amenzile destul de piperate 
prevăzute în caz de neres- 
pectare a acestora. De exem
plu, dacă se încalcă următoa
rea prevedere: "Se interzice 
cântatul, cerșitul, provocarea 
de zgomote puternice, adresa
rea de cuvinte injurioase la 
adresa călătorilor, controlorilor 
și a personalului de deservire a 
mijloacelor de transport în co
mun", se aplică o amendă de 4 
milioane la 10 milioane de lei. 
Așadar, atenție cetățeni ai 
municipiului Deva! Puneți mâna 
și citiți să nu care cumva să 
fiți nevoiți să scoateți din buzu
nare milioane de lei.

Cum au lucrat 
consilierii deveni

Toamna se numără bobo
cii și... hotărârile adoptate de 
Consiliul Local al municipiului 
Deva. în perioada 1 aprilie - 1 
septembrie a.c., consilierii de
veni au participat la 10 ședințe, 
în acest timp s-au aprobat 251 
hotărâri. Dintre acestea majo
ritatea l-au avut ca inițiator pe 
primarul Mircia Muntean. Con
silierii care au promovat și ei 
asemenea acțiuni au fost: Liviu 
Antal, Virgil Boca, Gheorghe 
Bogdan și Anghel Nistor. într-o 
informare a Primăriei Deva se 

lei din totalul sumei de 4,4 mili
arde cât înregistrează asocia
țiile de locatari.

în alte cazuri recuperarea 
datoriilor se realizează foarte 
greu, apelându-se la acțiuni în 
instanță, iar până la obținerea 
unei sentințe definitive nivelul 
datoriilor crește substanțial. 
Așa este și cazul asociațiilor 
nr. 85 cu care Apaterm este în 
litigiu pentru 35 milioane de lei, 
nr. 31 cu 16 milioane de lei, nr. 
129 cu 20 milioane de lei iar 
asociația nr. 105 are de plată 
15 milioane de lei. în cazul ulti
melor două asociații acțiunea 
se află pe rol.

Dl Virgil Boca ne-a mai pre
cizat că pentru acoperirea da
toriilor privind subvenția agen
tului termic Primăria a făcut 
eforturi foarte mari, deși a apărut 
o Ordonanță de guvern care a 
iertat primăriile restante. Cei care 
au plătit au primit "felicitări", iar 
cei care nu au achitat subven
țiile acestea li s-au șters.

Pentru că iarna înseamnă 
cheltuieli mari pentru căldură și 
apă caldă, s-a vorbit mult des
pre o creștere substanțială a 
acestora, chiar o dublare.

Interlocutorul nostru dl Vir
gil Boca crede că nivelul aces
tora nu se va dubla, având în 
vedere condițiile Devei, iar cu
antumul lor va fi cu 60-70 la 
sută mai mult decât în iarna 
trecută. Chiar și așa iarna care 
bate la ușă va fi una cu mari 
necazuri pentru toată lumea.

precizează că hotărârile adop
tate au fost comunicate și îna
intate autorităților și persoa
nelor interesate, publicate în 
presa locală.

S-a aprobat 
inventarul 
municipiului

Deoarece Consiliul Jude
țean Hunedoara a solicitat 
Consiliului Local Deva inven
tarierea bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al municipiului, 
s-a trecut la aprobarea unei 
hotărâri în acest sens. Con
silierii locali deveni au votat 
astfel proiectul privind însu
șirea inventarului bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul public.

In curând îl vom 
avea pe Traian

Autorul statuii ce-l repre
zintă pe împăratul Traian a soli
citat amenajarea unui soclu nou, 
deoarece cel vechi nu cores
punde din punctul de vedere al 
"încadrării urbanistice a an
samblului cât și a proporțiilor 
între obiectul artistic și soclul 
propriu-zis.”

De asemenea, sculptorul 
Ion Medruț e de părere că acest 
soclu trebuie să fie un disc cir
cular pe care se ridică un ci
lindru masiv din beton placat pe 
rotund cu travertin de Cărpiniș.

Pentru că inițial Consiliul Lo
cal Deva a aprobat pentru ame
najarea soclului aproximativ 60 
milioane de lei, acum s-a cerut 
dublarea sumei în vederea fina
lizării lucrărilor și asigurarea 
cheltuielilor de transport și mon
taj al statuii. Cu aceasta valoa
rea investiției se ridică la aproa
pe 700 milioane de lei. Precizăm 
că statuia împăratului Traian 
este programată să fie ampla
sată în Piața Unirii din Deva, pe 
locul unde până acum câțiva ani 
"s-a odihnit” dr. Petru Groza. 
Inaugurarea operei a fost sta
bilită pentru 13 noiembrie a.c.

Noua clădire a Curții de Conturi din Deva
Foto: Traian MÂNU

UN DEVEAN INVENTEAZĂ 
OBIECTE PRACTICE SI 

FRUMOASE

Inginerul Arpâd Miskolczi este o persoană foarte cunoscută 
și apreciată în cercul inventatorilor români. Lucrările sale nu 
sunt doar foarte practice ci, fapt extrem de pozitiv, sunt și 
adevărate minunății de design. Patron al atelierului Chameleon, 
dl inginer Miskolczi și-a dedicat viața invențiilor sale.

Cea mai recentă lucrare, intitulată "Foetus Magneticus", a 
fost prezentată Ia București în cadrul Expoziției Internaționale 
de Invenții, Cercetare Științifică și Tehnologii Noi - Inventika 
•99.

"Foetus Magneticus”este în fapt o busolă decor, operă de 
artă cinetică ce funcționează fără nici o sursă de energie 
convențională. Busola decor are o formă sferică așezată pe un 
suport mobil și este destinată orientării către polul nordic 
magnetic. Indicatorul busolei este o statuetă care plutește în 
interiorul sferei. întregul dispozitiv se poate mișca liber, fără a 
afecta poziția statuetei. La apropierea unui magnet de balonul de 
sticlă se modifică orientarea statuetei, ea putându-se roti 
complet (360°) în orice sens. La apropierea unui magnet foarte 
puternic statueta se deplasează spre peretele balonului de 
sticlă, ea revenind în poziția inițială - îndreptată spre polul nord 
magnetic - după îndepărtarea magnetului. Statueta din interior 
imită un foetus uman la scara 1/1, în luna a V-a, plutind în 
interiorul placentei. Invenția inginerului Ărpăd Miskolczi a fost 
prezentată la numeroase expoziții și a fost distinsă cu diplome 
și medalii. La salonul Inventika '99, inginerul devean a fost 
premiat cu Diploma de Onoare.

<■------------------------------------------

Din luna noiembrie 1999 
in Municipiul Deva se 
va percepe o taxă de 

staționare pentru cele nouă 
parcări amenajate de curând.

Astfel din această lună 
vor funcționa parcări cu plată 
în zonele:

Piața Gării; Piața Unirii; Piața 
Victoriei: a) în față la IPH; b) în 
spatele Casei de Culfură; Ma
reșal Averescu, în spatele Ca
tedralei Ortodoxe, Zona Hotel 
Sarmis și Magazin Ulpia; B-dul

■■ —...........

în atenția conducătorilor auto!

Parcări cu plată
1 Decembrie între B-dul I. Maniu 
și Piața Victoriei; Zona Pieței 
Centrale Agroalimentare; str. M. 
Eminescu, colț cu str. Oituz; B- 
dul 1 Decembrie între Consiliul 
Județean și sediul Prefecturii.

Tariful orar este de 2000 lei 
și va fi încasat de agenți ai SC

/----------------------------------------
Expresia din titlu apar

ține dnei Melania Oros, di
rectoarea Școlii Generale 
Nr. 6, școală amplasată în 
cartierul devean Micro 15. 
"Faima” cartierului mai 
sus amintit este bine cu
noscută, aici locuind în ge
neral oameni mai nevoiași. 
Aici este - chiar dacă si
tuația s-a mai îmbunătățit 
în ultima vreme - fieful mi

“Școala noastră este 
oaza de liniște a 

cartierului”
zeriei, un loc pe unde este 
preferabil să nu ajungi, în 
special după lăsarea serii. 
In aceste condiții școala 6 
este cu adevărat o oază de 
liniște. "Mulți dintre elevii 
noștri găsesc aici ceea ce 
acasă nu au avut nici
odată”, ne spune dna direc
toare. Intr-adevăr sunt foar
te mulți acei copii proveniți 
din familii cu probleme so
ciale deosebite; părinții 
sunt șomeri, sau familiile 
sunt dezbinate, toate aceste 
aspecte punându-și am
prenta pe dezvoltarea res
pectivilor copii.

"Deși încercăm imposi
bilul, este foarte greu să 
suplinești deficiențele ca
uzate de lipsa unei educații 
corespunzătoare în familie, 
iar mulți dintre elevii noș
tri se confruntă cu această 
problemă,” afirmă dna di
rectoare adjunctă Eugenia 
Demian. în momentul de 

față școala are peste 750 de 
elevi, aici funcționând și 
câteva clase speciale pen
tru copii cu debilități ușoa-

Pagină realizată de 
Sorina POPA, Andrei NISTOR, Cornel POFNAR

Urban Construct SA, adminis
tratorul acestor amplasamente. 
De la data intrării în vigoare a 
ststemu'ui de taxare conducă
torii autj au obligația de a ex
pune la vedere biletul de par- 
carș și de a respecta marcajul 
rutier de staționare.

Trotuare 
pentru... mașini

Strada Elena Văcărescu 
este una dintre cele mai aglo
merate din muncipiul Deva, în 
special la orele dimineții. Aglo
merația nu se datorează, așa 
după cum v-ați putea închipui, 
automobilelor ci elevilor care se 
deplasează spre liceele din 
zonă. Cu toate că există trotuare 
destul de mari în acea zonă, 
elevii preferă să meargă pe șo
sea, automobiliștii fiind nevoiți să 
facă slalom printre ei. Curios 
este faptul că, nici atunci când 
sunt atenționați de șoferi, elevii 
nu părăsesc carosabilul, expu- 
nându-se unor potențiale acci
dente. Și mai curios este însă că 
niciodată nu poate fi găsit nici 
un subofițer de Poliție prin zonă, 
pentru a putea face ordine. în 
aceste condiții probabil că tro
tuarele ar trebui să fie folosite de 
către... mașini.

re. Aceste clase speciale 
sunt unice în municipiul 
Deva, fiind binevenită pen
tru copii care astfel pot be
neficia de o atenție deose
bită. De altfel, mulți dintre 
ei au reușit o recuperare 
foarte bună, fiind reinte
grați în clasele normale. 
Pentru recuperarea copii
lor, la școala 6 funcționea
ză un cabinet de logopedic.

"Colaborăm bine cu o 
parte dintre părinți, ajuto
rul lor și al sponsorilor 
fiind vizibil în felul în care 
arată școala. Din păcate, 
sunt doar câțiva acei pă
rinți, iar ceilalți nu ne 
ajută. Iar dintre sponsori 
trebuie neapărat mențio
nați cei de la Quasar și cei 
de la Contransimex. Prin 
intermediul ajutorului ofe
rit de ei am reușit să zu
grăvim școala, să facem 
unele mici reparații și să 
mai punem la pujict unele 
mici aspecte organizato
rice.” In inițiativele avute 
conducerea școlii a bene
ficiat atât de sprijinul pri
măriei, cât și de înțelege
rea și sprijinul Centrului 
de Execuție Bugetară.

In planurile de viitor se 
înscriu demersurile pentru 
construcția unei săli de 
sport, actualmente activită
țile sportive desfășurându- 
se într-o sală improvizată. 
De asemenea, este nevoie de 
noi bănci și de materiale 
didactice.

Pentru asigurarea unor con
diții moderne de parcare și de 
siguranță, SC Urban Construct 
urmează să doteze aceste par
cări cu aparatură electronică de 
taxare sau după caz cu sisteme 
de acces cu barieră.

Persoanele fizice sau juri
dice care utilizează frecvent 
aceste parcări pot opta pentru 
achiziționarea unor abona
mente lunare sau trimestriale 
care le asigură staționarea 
liberă.



mici, pompe injecție Diesel 
(Ford, Fiat. Peugeot, Opel) și 
instalație frigorifică. Tel.

• Cumpăr pătuț copil. Deva, 
tel. 217416.

• Vând chioșc metalic lam- 
brisat cu lemn, 32 m.p., situat 
în Dobra, piața centrală. Infor
mații tel. 217191.

PIERDERI

ANIVERSARI

• Pentru cea mai bună 
maseză din Simeria, dna 
Suciu Angela, un călduros 
“La mulți ani" cu ocazia 
aniversării zilei de naștere, din 
partea personalului Camerei 
de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara. (6184)

• Un călduros “La mulți ani" 
pentru maseza Suciu Angela, 
din partea Familiei Ștefan, 
Deva. (6184)

• Pentru doamna Suciu 
Angela, maseză, transmitem 
sincere felicitări cu ocazia 
serbării zilei onomastice și un 
sincer “La mulți ani”. (6184)

• Doamnei Angela Suciu 
din Simeria: Dacă vrei să arăți 
bine,/Ascultă acest mesaj/ 
Crede-mă! Du-te chiar mâine,/ 
La ANGELA, la masaj !/Mâini 
de aur are doamna,/Relaxare- 
garantat/Te servește prompt 
acasă/La un preț nepiperat!/ 
Astăzi toată clientela/Mai 
modești sau mai cu bani,/Ii 
urează lui Angela/ Sănătate, 
la mulți ani! Flavia. (6302)

| VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă plus anexe în 
comuna Turdaș, sat Râpaș, 
nr. 2, jud. Hunedoara, (cu gaz 
metan), preț 100 milioane. 
(6301)

• Vând casă cu anexe, 
grădină mare, Brănișca. Tel. 
214570, 220676. (6140)

• Vând casă 3 camere, 
bucătărie, cămară, beci, șură, 
două grajduri, grădină 15 ari, 
Turmaș, nr. 33, Costescu. 
(7720)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, bloc experimen
tal, Gojdu, 224572 (6142)

• Vând casă, încălzire cen
trală, canalizare, Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 124, preț 
150.000.000 lei. Tel. 057/ 
224705 (6311)

• Vând Dacia 1310, stare 
excepțională, tel. 218937, 
094/916890 (6199)

730294, 730102 (6306)
• Vând orice telecomandă

pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. 
(6138)____________________

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

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

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autoh
tone și import pentru orice tip 
de mașini (autoturisme, auto
buze, autocamioane și dube), 
atelier str. l.L. Caragiale, nr. 
20, fosta fabrică de conserve. 
Tel. 092/321691 sau 092/ 
581860 (6120)

• Vând chitară și mașină de 
cusut electrică Richard Adler, 
tel. 216834 (6196)

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, ieftin și pe loc. 

■Tel. 094/859958 (6198)
• Vând Darac pentru lână 

și caier. Informații tel. 730754 
(6305)

• Vând cruce marmură,
Deva, A.Vlaicu, 112, 
1.000.000 lei. (6141)_______

• S.C. Jupitex SRL Deva 
cumpără sau închiriază ma
șină de fabricat lavete. Tel. 
235111. (6310)

• S.C. Jupitex SRL Deva
str. Apuseni, nr. 1, importator 
direct din Germania, vinde la 
cele mai mici prețuri textile 
second-hand. Tel. 235111. 
(6310)____________________

• Calitate belgiană prin 
Termosanitara Hunedoara: 
centrale termice, boilere, tub 
Henko și fitinguri cromate. 
radiatoare. Informații str. Do
robanților, 12, tel. 092/701072 
(7554) '

• Vând centrală termică 
Vaillant, import Germania, cu 
boiler încorporat. Garanție un 
an. Tel. 092/701072 (7555)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, zona pie
ței, zugrăvit, telefon gratuit, 
Devasat, tel. 216834. 
(6196)

• Ofer spre închiriere apar
tament central, mobilat, fără 
intermedieri. Tel. 216399 
(6197)

• Primesc eleve în gazdă, 
condiții excelente. Tel. 218077 
(6309)

• Pierdut chitanță vamală 
pe numele Paul Voicu Traian 
pentru autoturism Mazda, 
adus în țară în perioada iulie- 
august 1994. O declar nulă. 
(6308).

• Pierdut certificat de acțio
nar SC Banat Crișana pe 
numele Antohi Alina Sorina, 
îl declar nul. (7552)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Drăgulescu Marius 
Claudiu. îl declar nul. (7553)

°“?â» CONSULT MEDICOM sped***
Cel mai mare distribuitor de jucării, papetărie, 

cadouri, ornamente de pom

Pfertra fiecare magazin o suțpriză!
Detalii Ia telefon 214947 - Deva.

COMPANIA DE DISTRIBUȚIE

ADEPT

OFERTE UE
SERVICII

• Agenție selecționează și
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Ofertă locuri 
de muncă în străinătate. Tel. 
094/316346, 094/360321 
(OP)-_____________________

• S.C. Confex Matex Inter
național SA Deva angajează 
maistru textilist pentru linia de 
cămăși. Informații la tel. 054/ 
234321 (4321) ’

• Câștiguri suplimentare
(100-300 dolari/lună lucrând 
acasă sau la birou, program 
flexibil. Tel. 092/371398. 
(6776)____________________

• Grădinița cu Program
Prelungit nr.7 Deva organi
zează concurs pentru ocupa
rea postului de bucătar în 
data de 15.XI.1999, ora 10, 
la sediul unității. Informații 
tel. 211312 sau Aleea Patriei, 
nr, 6. (5842).______________

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500.000-600.000 lei/ 
săptămână. Angajăm per
soane fără experiență, stu- 
denți, șomeri. Tel. 621446, 
092/565828.(6194).

• Angajăm croitorese în 
Ungaria, cu salariul de 
4.500.000 lei/lună, plus casă. 
Tel. 232064 (6303)

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

^COMEMORĂRI

• Timpul a așternut 7 ani 
de tristețe peste plecarea ta, 
dragul nostru

ION CRIȘAN
fost șofer în Orăștie. Inimile 
noastre vor plânge mereu 
lacrimi de dor pentru tine. 
Odihnă veșnică! Familia. 
(7719)

• Cu durere în suflet ne 
despărțim pentru totdeauna 
de cea care a fost

CRISTINA MARIA 
LĂCĂTUȘ

Formația Titi, Almășan, 
Cosmin, Neluțu, Loredana, 
Mircea sunt alături de familia 
îndoliată. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! Nu te 
vom uita niciodată, Cristina 
dragă! (6303)

Primăria
comunei

Ilia

Organizează selecție pentru următoarele categorii de 
personal:

1. Agenți vânzări
Condiții: studii medii sau superioare, vârsta maximă 30 

de ani, permis de conducere, posesor auto (constituie un 
avantaj).

2. Operator calcul facturare
Condiții: studii medii sau superioare, cunoștințe 

operare PC în programe de gestiune comercială, experiență 
în domeniu, vârsta maximă 35 ani.

3. Șofer distribuție
Condiții: studii medii, vârsta maximă 30 de ani, posesor 

permis de conducere cat. B și C, experiență în domeniu.

4. Manipulant marfă și gestionar
Condiții: studii medii, vârsta maximă 25 de ani.
Dacă sunteți o persoană dinamică și doriți să vă 

desfășurați activitatea în cadrul unei echipe tinere, într-o 
firmă în plină dezvoltare, așteptăm să trimiteți un C.V. pe 
adresa noastră: Deva, b-dul 22 Decembrie, nr.182 (ieșire 
din Deva către Simeria) sau pe fax 054-233278, până cel 
târziu la data de 15.11.1999.

SIDERURGICA HUNEDOARA

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE Șl 
FORMARE PROFESIONALĂ

JUDEȚUL HUNEDOARA
Anunță»

Licitație în data de 12.11.1999, ora 14, la sediul din Deva, Piața Unirii, nr.2, pentru 
implementarea măsurilor active de combatere a șomajului în zona Hunedoara

“Servicii de calificare, recalificare” locația Hunedoara
Caietul de sarcini poate fi ridicat de Ia sediul Agenției Județene pentru Ocupare și Formare 

Profesională din Deva, Piața Unirii, nr.2, cam. 17, telefon 216151 -int.217, dna Armeanu Adriana.
La licitație pot participa ONG-uri, firme private, organizații sindicale și patronale care vor da 

asigurări că serviciile lor au un standard înalt de calitate (personal calificat, facilități, viabilitate 
financiară, capacitate de plasare etc.).

Data limită de depunere a ofertelor - 11.11.1999, ora 12.
< ____________________________ /

Anunță ORGANI
ZAREA’unei LICI
TAȚII în data de 
5.11.1999 pentru în
chirierea grajdului 
Sârbi, precum și 
pentru concesiona
rea și vânzarea 
unor terenuri dispo
nibile.

Licitația se va 
organiza la sediul 
Primăriei comunei 
Ilia.

SC SIDERURGICA SA organizează 
licitație publică deschisă, fără 
precaiificare, cu ofertare în plic sigilat 
pentru vânzarea cantității de 2192,8 
tone produse laminate din oțel, profil lat. 
Ca modalitate de plată se acceptă și 
compensarea cu fier vechi, energie 
electrică sau gaz metan. La licitație pot 
participa toți agenții economici care au 
obiect de activitate compatibil cu 
obiectul licitației. Documentele 
licitației, precum și alte informații se 
pot obține de la sediul societății, 
Serviciul Marketing, telefon 054-711798, 
fax 054-718500. înscrierea la licitație se 
poate face până la data de 16.11.99. 
Ședința de licitație va fi în data de
22.11.99, ora 10. în caz de 
neadjudecare, se va desfășura o ședință 
de licitație cu strigare în data de
29.11.99.

\_________________________________________/
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SC MICK PECO COM SRL - HAȚEG
r

Județul Hunedoara
1

Vinde urgent:
1. Autotractor Mercedes Benz tip 

1838 LS
- motor Diesel D Euro 1
- capacitate cilindrică 12763 cmc
- an fabricație - decembrie 1392
- intrat in România - august 1998

- înmatriculat
- perfectă stare de funcționare
2. Semiremorcă cisternă tip SLP1
- înmatriculată
- stare de funcționare. 
Informații la telefon 054-777730.

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

desăvârșirii carierei dv, adresați-vă companiei noastre care angajează: 

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 

5.11.1999 sau C.V. prin fax 054-225076.
■____________________ ■■
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Sub semnul
revirimentului
Cu cele aproape 900 de 

volume achiziționate doar în 
cursul acestui an și cu un 
impresionant șir de tot felul de 
activități, Biblioteca Municipală 
din Orăștie parc a fi în 
contratimp nu doar cu “suratele” 
ei, dar și cu cea mai mare parte a 
instituțiilor slujitoare ale culturii. 
Căci dacă aproape fără excepție 
acestea poartă tot mai adânc 
povara austerității ce ne 
înconjoară, pentru așezământul 
orăștian vremurile nu par chiar 
atât de aspre; dimpotrivă, "de 
mult n-am mai avut asemenea 
satisfacții", ne încredințează 
responsabilul bibliotecii Saveta 
Comea.

Pledează pentru acestea în 
primul rând suma deloc 
neglijabilă alocată anul acesta din 
bugetul local procurării de 
noutăți editoriale; nu mai puțin 
de 15 milioane de lei se regăsesc 
acum în cele 854 de cărți 
solicitate în repetate rânduri de 
cititori. "Ne-am profilat de 
această dată nu atât pe 
beletristică - precizează dna 
Cornea cât pe domenii precum 
filosofie, psihologie, istorie, 
medicină, calculatoare ș.a., 
unde au fost cererile mai mari. 
Pe cât am putut, am încercat să 
facem și economii, in sensul că 
am luat legătura direct cu 
editurile furnizoare și am 
obținut astfel reduceri de 20 la 
sută la volumele cumpărate

Munca de zi cu zi din cadrul 
bibliotecii a devenit și ea prilej de 
mulțumire pentru întregul 
personal de-aici, care nu-și prea 
lasă răgaz să se plictisească. 
Organizate în premieră ori

devenite deja obișnuite, acțiunile 
inițiate de Biblioteca Munici
pală din Orăștie (unele în 
colaborare cu alte instituții 
locale) sunt dedicate în special 
copiilor și tinerilor, de altfel cei 
mai fideli prieteni ai cărții: 
recitaluri de poezie, prezentări 
de carte și concursuri în școli, 
licee, case de copii, aniversări 
literare; consultarea reciprocă 
dintre dascăli și bibliotecare în 
privința bibliografici școlare etc. 
Nu cu mult timp în urmă, 
biblioteca a fost, de asemenea, 
inițiatoarea unei acțiuni culturale 
(cu poezie, teatru, muzică 
populară) desfășurată la 
Căminul de bătrâni din Geoagiu 
și sponsorizată de Grupul de 
Dialog Cetățenesc, acțiune care 
urmează să se repete în preajma 
sărbătorilor de iarnă. Cu 
asemenea preocupări, înțelegem 
de ce "dacă înainte predomina 
mai degrabă o stare de 
delăsare, acum practic s-a 
declanșat o adevărată 
concurență între colegi", după 
cum ne spunea dna Saveta 
Cornea.

Merită semnalat și faptul că 
pe lângă abonamentele 
bibliotecii la “Cuvântul liber” și 
“Monitorul oficial”, cititorii mai 
pot consulta și colecțiile 
principalelor publicații centrale 

“Adevărul”, “Ziua”, 
“Curierul Național”,
“Evenimentul zilei” -, donate 
din trimestrul al II-lea de către 
consilierul municipal Pompiliu 
Bota.

Cu alte cuvinte, se poate și 
așa...

Georgeta BÎRLA

PLAYBOY oferă o 
sansă fetelor frumoase 
r
PLAYBOY organizează selecția națională a viitoarelor 

PLAYMATE, sâmbătă, 6 noiembrie, la Teatrul Giulești din 
București, începând cu ora 11.

Sunt așteptate toate fetele frumoase și comunicative, 
din București și din țară, cu vârsta între 18 și 25 de ani. 
Concurentele trebuie să se înscrie telefonic la numărul 
2059259.

La selecție participantele trebuie să aibă asupra lor 
actul de identitate, o scurtă notă biografică și un costum 
de baie adecvat.

Fetele, care vor fi alese de un juriu exigent, vor 
efectua teste foto pentru PLAYBOY, dintre ele urmând a fi 
decise ulterior cele care vor apărea în revistă ca Miss și 
care se vor califica în finala concursului “Playmate of the 
Year” (eveniment ce va fi'televizat de PRO TV).

Pentru relații suplimentare sunați la IMAGE 
PROMOTION, 222 8926-27-28-29-30 (Alexandra Diniță, 
Nicoleta Matei).

La spital
Cu ocazia unei acțiuni organizate de lucrătorii Biroului Ordine 

Publică a fost depistat numitul Petresc Cornel Dan, de 33 de ani, din 
mun. Deva, fără ocupație, cu antecedente penale, care în urma 
cercetărilor s-a stabilit că în data de 01.10.1999, aflându-se în 
Spitalul Județean Hunedoara-Deva, Secția Psihiatrie, a pătruns în 
salonul nr. 13, unde era internat numitul Boca loan și a sustras o 
geacă din piele și o geantă de voiaj în care avea bunuri și acte de 
identitate în valoare de 1.000.000 lei.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar autorul cercetat în stare 
de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de FURT CALIFICAT.

Schimbau valută
Lucrătorii Biroului Ordine Publică au organizat o acțiune pe linia 

combaterii schimbului ilegal de valută, ocazie cu care au fost depistați 
și sancționați contravențional cu amendă în Valoare de 100.000 lei, 
fiecare, numitii: Anton Ion de 36 ani din Deva, șomer, de la care s-a 
ridicat în vederea confiscării suma de 6.512.000 lei; Cioroaariu 
Gheorahe loan de 41 ani, din Deva, fără ocupație, de la care s-a 
ridicat în vederea confiscării suma de 1.261.000 lei; Lazăr Darius 
Daniel de 26 ani, din Deva, șofer la SC Lazăr SNC-Deva, de la care 
s-a ridicat în vederea confiscării suma de 350.000 lei.

Rubrică realizată cu sprijinul Poliției municipiului Deva

Cota de compensare 
a energiei electrice

(Urmare din pag. 1)

de cât erau obișnuiți clienții 
noștri să plătească”.

Tot Florin Mârza - director 
al ELECTRICA SA HD, îi 
sfătuiește pe minerii Văii 
Jiului și pe toți cei care 
beneficiază de gratuități să- 
și refacă calculele, iar

consumul să fie astfel încât 
să nu depășească capacitatea 
de plată a unei familii, 
deoarece ELECTRICA SA se 
află în restructurare și are 
probleme financiare
deosebite și nu-și permite să 
piardă nici un leu.

In Valea Jiului a fost inaugurată 
prima secție pentru tratarea 

copiilor seropozitivi
(Urmare din pag. 1) 

asigura o medicație zilnică 
corespunzătoare și bineînțeles 
o încadrare adecvată în 
societate, deoarece se știe că 
acești copii sunt marginalizați".

Nelu Amarandei 
președintele ASOCIAȚIEI 
ANTISIDA RAZA SOARELUI - 
este persoana cea mai apropiată 
de familiile copiilor seropozitivi din 
Valea Jiului și este de părere că: 
“Este binevenit pentru noi acest 
centru, deoarece copiii vor fi 
tratați în zonă fără a mai fi nevoie 
să se deplaseze la București,

Timișoara sau Constanța, dar 
suntem supărați pe faptul că 
inaugurarea acestui centru se 
putea face cu cel puțin 6 luni în 
urmă și familiile evitau să mai 
cheltuie banii, și așa puțini, pe 
transporturi pentru consultații 
în diferite orașe ale țării”. Pentru 
că cei 90 de copii seropozitivi 
din Valea Jiului au fost infestați 
pe cale medicală, acum totul 
este ținut sub control, în acest 
sens alarmantă este însă 
transmiterea virusului HIV la 
adulții care nu se protejează, 
deși sunt maturi și ar putea să 
se gândească la consecințe.

67 de elevi de la Liceul de 
Informatică din Petroșani r

(Urmaru dm pag. 1) 

susține că protestul 
elevilor din cele 3 clase nu 
se justifică, deoarece au 
fost asigurate cadre 
specializate pentru orele 
de limba engleză la cele 3 
clase, însă elevii îi preferă 
pe cei 2 profesori.

Elevii susțin că vor lupta 
pentru cel 2 profesori de 
engleză, deoarece și-au 
mai manifestat protestul în 
acest sens și la

Inspectoratul Școlar de la 
Deva, însă au obținut doar 
promisiuni.

Pentru că refuză să 
intre la ore, cei 67 de elevi 
din cele 3 clase sunt puși 
absenți nemotivat. Se știe 
însă că la 46 de absențe 
nemotivate un elev poate fi 
exmatriculat din școală, 
însă acești elevi sunt mai 
hotărâțl ca niciodată să nu 
renunțe la protestul lor.

Prețul energiei 
termice s-a 

majorat
Prețul național de referință 

pentru energia termică destinată 
încălzirii locuințelor stabilit, printr-o 
hotărâre adoptată de Guvern, la 
235.000 de lei/Gcal, s-a aplicat 
începând de luni.

Directorul general al Regiei 
Autonome de Distribuție a Energiei 
Termice (RADET), Gheorghe 
Dabela, a declarat, pentru 
MEDIAFAX, că, în București, prețul 
pentru energie termică ar trebui să 
fie de 320.000 de lei/Gcal, având în 
vedere ultima scumpire a energiei 
electrice, dar această propunere pe 
care a făcut-o autorităților a fost 
respinsă.

Ministrul Industriei și

Comerțului, Radu Berceanu, 
afirma că stabilirea prețului de 
235.000 de lei/Gcal permite 
reglarea unui mecanism de sprijin 
al cetățeanului.

Berceanu preciza că 
diferențele dintre prețul local mai 
mare, generat de combustibili mai 
scumpi, și prețul național de 
referință vor fi suportate în 
continuare din surse bugetare. 
Efortul ajutoarelor, în perioada 1 
noiembrie 1999 - 30 martie 2O0O, 
va fi de aproximativ 1.000 de 
miliarde de lei, iar pentru 
acoperirea diferențelor dintre prețul 
local și cel de referință, va fi de 
1.800 miliarde lei.

TRANSPORT INTERNAȚIONAL 
DE PERSOANE

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

Germania
Austria
Elveția - direct
Italia - direct

Relații și rezervări:
Deva, Piața Gării, nr.2 (în incinta stației de 

autocare), telefon/fax 211411.
Hunedoara, str. G. Enescu, nr.20/4 (lângă B3R), 

tel./fax 712870.

Vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi 
mai mult senin, variabil spre sfârșitul intervalului. 
Vântul va sufla în general slab. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar 
cele minime între 3 și 8 grade. Se va semnala 
ceață noaptea și dimineața. (Octavian Jucu)

Plăcintă cu caise

McDonald’s arc o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Descoperă gustul proaspăt al caiselor 
în mijlocul toamnei. 

Numai la McDonald’s!

SC CHIMICA SA
Cu sediul în Orăștie, str. Codrului, nr.24

Vinde Ia licitație publică în ziua de 
10.11.1999 și în fiecare zi de miercuri, până la 
epuizarea stocului, următoarele:

1) Autocamionetă TV 14 C - 1992 - 1 buc.
2) Autocamion R 8135 - 1985 - 1 buc.
3) Autoutilitară D 14 - 1994 * 1 buc.
Relații suplimentare la telefon 241250- 

256.

Consiliul de administrație de la 
SC ALIMENTARA SA Deva

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor in 
data de 25.11.1999, ora 16, la sediul societății 

din Deva, b-dul Decebal, bl. F, parter.
Ordinea de zi:

O vânzări active;
O diverse.

în situația in care nu sunt întrunite condițiile 
de prezență pentru prima convocare, a doua 
convocare va fi in data de 26.11.1999, ora 16.

H _______

SC "lf/romec" SA 
Luncoiu de dos

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 
pentru data de 17.11.1999, ora 16, cu 
următoarea ordine de zi:

- Analiza activității economlco-financlare 
pe anii 1996-1999;

- Diverse.
Ad narea Generală va avea loc la sediul 

societății din Luncoiu de Jos, strada Valea 
Lungă nr.l, județul Hunedoara.

în situația in care adunarea nu este 
const; tutlvă se amână pentru data de
18.11 1999, la aceeași oră.

Procurile de reprezentare se vor depune la 
sediu! societății până in data de 15.11.1999.


