
Noile prețuri maxime de vânzare cu 
amănuntul a țigaretelor

DGFP - CFS informează că 
începând cu data de 3 noiembrie 
1999, conform OUG nr.166/1999, 
prețurile maxime de vânzare cu 
amănuntul la țigarete vor fi stabilite 
de fiecare agent economic producător 
intern sau importator și vor fi notificate 
Ministerului Finanțelor. înregistrarea 
de către Ministerul Finanțelor a 
prețurilor astfel stabilite se va face pe 
baza declarației scrise a fiecărui 
agent economic importator sau 
producător în cauză.

Cu minimum 24 de ore înainte 

de data efectivă a intrării lor în 
vigoare, lista cuprinzând prețurile 
maxime de vânzare cu amănuntul 
declarate, cu numărul de înregistrare 
atribuit de MF, va fi publicată de către 
agentul economic producător sau 
importator în două cotidiane de mare 
tiraj.

Ori de câte ori se intenționează 
modificări ale prețurilor maxime de 
vânzare cu amănuntul declarate, 
agenții economici producători interni 
sau importatori au obligația să 
redeclare prețurile pentru toate 

sortimentele de țigarete, indiferent 
dacă modificarea intervine la unul 
sau mai multe sortimente. 
Redeclararea se face pe baza 
aceluiași model de declarație și cu 
respectarea termenelor prevăzute 
mai sus.

Prețurile maxime de vânzare 
cu amănuntul stabilite și declarate 
de către producătorii și importatorii 
de țigarete sunt obligatorii pentru 
toți agenții economici autorizați să 
comercializeze țigarete și nu pot fi 
depășite.

Toți agenții economici 
autorizați să comercializeze 
țigarete sunt obligați să afișeze 
permanent, în locuri vizibile, lista 
cuprinzând prețurile maxime de 
vânzare cu amănuntul în vigoare 
pentru toate sortimentele pe care 
le comercializează.

Daniela MĂRGINEAN, 
inspector la DGFPCFS Deva 

(Continuare în pag. 3)

Un Espero care desenrește 
Liga Minerilor din Valea Jiului 

consumă cât un Boeing
Deși se duce o campanie susținută împotriva noxelor, care 

ne asaltează din tobele de eșapament ale autoturismelor, mai 
marii minerilor sfidează cu nonșalanță criticile la adresa lor, 
consumând nici mai mult nici mai puțin decât câteva zeci de litri 
de benzină zilnic pe cap de lider (autoturism).

Nici Vasile Roaită din turbina lui n-ar mai fi fost în stare să 
scoată atâta fum, care abia mai gâfâie sub greutatea 
rezervoarelor doldora de benzină, care bietele mașini sunt lu
nar obligate, vrând-nevrând, să consume câteva zeci de milioane 
deleL Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 2)
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Banca
Xz Internațională 

a Religiilor 
oferă un nou produs 

bancar 
“DISPONIBILITĂȚI 

t 

curente pentru 
MEDICI” 

cu o dobândă bonificată 
de 22% pe an prin 

unitățile sale din Deva, 
Brad, Orăștie și Hațeg

PUNCTE DE VEDERE

Bugetul pe 2000 
așteaptă semnalul FMI

Voci autorizate din țară și din 
exterior au explicat, pe baza unor 
cifre statistice edificatoare, că în 
majoritatea țărilor în care a 
acționat, Fondul Monetar 
Internațional a înregistrat eșecuri. 
Nici România, cum deja se 
constată, nu are vreun avantaj în 
urma relațiilor și acordurilor cu 
FMI. Dimpotrivă, intervențiile 
severe și detaliate în treburile 
Guvernului îi fac acestuia 
misiunea mai dificilă, aplicarea 
programelor stabilite mai 
anevoioasă.

învățând din experiența tristă 
a anilor trecuți, până la această 
dată Executivul trebuia să 
prezinte Parlamentului Proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2000. Se știe că întotdeauna acest 
act legislativ se dezbate îndelung 
și cu ardoare, aruncă în luptă 
pasiuni și interese, rotunjind 
până la urmă tot un buget sărac, 
de austeritate. Starea economico- 
socială a țării nici nu permite 
altul. Cum însă înțelegerile 
noastre cu FMI trenează, cum 
boardul său de la Washington ne- 
a amânat cea de-a doua tranșă de 
împrumut prevăzută prin 
acordul stand-by pentru luna 
octombrie a.c. în luna ianuarie

2000, și cum noi nu prea 
mișcăm fără aprobarea FMI, și 
Legea bugetului de stat pe anul 
viitor va întârzia, probabil.

însuși ministrul Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, a 
declarat deunăzi că proiectul de 
buget pe anul 2000 nu poate fi 
construit fără răspunsurile 
instituțiilor financiare 
internaționale - FMI, Banca 
Mondială și Uniunea 
Europeană. “Ipoteze ne-am 
construit, a spus finanțistul șef. 
Am gândit bugetul și fiscalitatea 
și ne vom adapta la 
răspunsurile pe care le vom 
primi. Dar oricare vor fi 
răspunsurile, proiectul de buget 
pe anul 2000 va fi gata până la 
sfârșitul acestui an. Nu cred că 
Guvernul va împinge 
prezentarea bugetului în anul 
2000”.

Bine-ar fi să fie așa. De-ar 
veni cât mai repede răspunsurile 
“de-afară”. Mai ales că și anul 
2000 va fi unul greu pentru 
România. în primul rând pentru 
că avem de trecut un nou vârf de 
plăți al datoriei externe. Apoi

Dumitru GHEONEA
în

....................... .......

Ne amintim cu durere și groază de 
bombardamentele distrugătoare la care NATO a 
supus Iugoslavia, cu efecte nefaste și asupra economiei 

românești. La originea conflictului s-a aflat dorința 
populației albaneze, majoritară în această provincie, de 
a se desprinde din federația iugoslavă, față de care 
autoritățile de la Belgrad au reacționat cu violență, fiind 
acuzate de comunitatea internațională de acte de 
genocid împotriva etnicilor albanezi.

Pentru a curma această situație, NATO și-a ridicat 
aviația deasupra teritoriului iugoslav pe care l-a 
bombardat cu violență, sperând să distrugă economia 
țării vecine și să determine, astfel, căderea regimului 
Miloșevici.

Un Kosovo în Caucaz
Distrugerile au fost, într-adevăr, deosebit de mari, 

dar scopul politic nu a fost atins. Situația din Kosovo nu 
s-a prea limpezit iar forța terestră internațională nu 
stăpânește pe deplin situația, incidente de tot felul 
înregistrându-se aproape zilnic în provincie. Nici 
guvernul Miloșevici nu se grăbește să plece în pofida 
demonstrațiilor zilnice ale opoziției. Privită prin prisma 
rezultatelor, agresiunea împotriva Iugoslaviei pare să fi 
fost un război inutil.

La fel s-ar putea să se întâmple și în Caucaz, unde 
acum câțiva ani Cecenia a cerut separarea de Federația 
Rusă și proclamarea independenței. Rușii au reacționat 
cu violență și au declanșat un război crunt împotriva 
cecenilor. A urmat o perioadă de acalmie până când 
Daghestanul și-a cerut la rândul lui independența. A 
urmat al doilea război început în Daghestan, de unde s- 
a extins din nou în Cecenia, sub pretextul urmăririi 
teroriștilor islamici.

lată, două războaie în toată regula, dirijate de la 
Moscova împotriva unor mici republici care își revendică

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 2)

La loc comanda

Conflictul guvernamental
arată că Fănită este laf

cuțite cu Mureșan
Reținerea pentru o vreme 

- cât nu se știe exact - de la 
publicarea în Monitorul 
Oficial a unei Ordonanțe 
care se referea la Agenția 
domeniilor statului, respectiv 
la privatizarea fostelor IAS, 
a fost un gest pe care 
premierul Radu Vasile l-a 
făcut în disperare de cauză, 
deoarece a intrat în acțiune 
șantajul politic. Problema 
privatizării fostelor IAS are 
rădăcini mai adânci și aici a 
fost tărâmul de manifestare 
a acutelor dispute între PD și 
PNȚCD, ai căror exponenți 
marcanți sunt președintele 
comisiei'pentru agricultură a 
Senatului, Triță Făniță, și Ion 
Mureșan, ministrul agri
culturii și alimentației. 
Fiecare dintre cei doi 
combatanți a prezentat, după 
cum bine se știe, câte un 
propriu proiect de lege în 
legătură cu privati^rea 
fostelor întreprinderi agri
cole de stat.

Evident că atât Făniță 
(PD), cât și Mureșan (PNȚCD) 
au adus fiecare argumente 
care să susțină punctele de

vedere ale formațiunilor 
politice pe care le 
reprezintă. Din cele spuse 
de către ministrul 
agriculturii am reținut că 
el este foarte supărat pe 
faptul că aranjamentele 
din coaliția guverna
mentală prevedeau că 
privatizarea fostelor IAS 
trebuia să înceapă din anul 
trecut, iar noul împrumut 
ASAL stabilit a se obține de 
la Banca Mondială (vizând 
reforma în agricultură) este 
condiționat de promovarea 
actului de privatizare, dar 
nici una din condițiile res
pective nu s-a îndeplinit 
până acum. Din arsenalul 
acuzațiilor n-au lipsit cele 
care-l au drept țintă pe 
Făniță, care se crede 
tartorul peste fostele IAS, 
de unde și-a tras seva.

în replică, de fiecare 
dată Făniță n-a scăpat 
ocazia să-l demaște pe 
electronistul Mureșan, care 
este considerat în afara

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Acțiunile revendicative ale 
studentilnr continuă

La început au fost doar 
acțiuni răzlețe ale studenților 
nemulțumiți de condițiile în care 
trăiesc pe perioada studiilor. 
Fiecare Ligă, Asociație cu 
revendicările sale. Ulterior, 
acțiunile lor s-au concertat, 
trecându-se peste dezbinări și 
intenții de supremație, fiind 
posibilă înaintarea unei liste de 
trei revendicări premierului Radu 
Vasile. Acestea vizează 
acordarea de la bugetul statului 
a 135 miliarde de lei pentru 
rezolvarea problemelor
imediate, gratuități la transportul 

urban și interurban, dublarea 
actualelor burse.

Ministrul Educației Naționale, 
Andrei Marga, nu spune nu 
acestor revendicări, dovadă că 
se află în cunoștință de cauză, cu 
singura și esențiala observație 
că bugetul statului nu poate 
suporta la această dată astfel de 
cheltuieli suplimentare.

La rândul său, premierul 
Radu Vasile a cerut un răgaz de 
o săptămână pentru a găsi sursa 
celor 135 miliarde de lei, ceea 
ce va fi foarte greu. în privința 
gratuității transportului și a 

dublării fondurilor pentru burse 
se ridică însă semne de 
întrebare. Studenții au dreptate. 
O bursă de 170 de mii de lei 
pare o glumă. O ,,glumă” din 
care să acoperi cheltuielile de 
cazare, dar ce rămâne pentru 
masă?! Pentru că în mod 
normal ar trebui acoperită și 
aceasta din urmă, dacă tot se 
dau burse. Dacă nu, să se 
renunțe la ele și atunci totul este 
rezolvat.

__________ Minei BODEA 
——~~(Continuamînpag 2)}

Conferință de presă

Inspecția Muncii - un nou 
organism în cadrul MMPS

Miercuri, la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă a avut loc o 
conferință de presă, în cadrul căreia dl 
losif Mariș, inspector șef, a prezentat 
reprezentanților mass-media locale 
rolul acestei instituții.

Inspecția Muncii a fost înființată în 
temeiul Legii 108/ 1999, lege ce a intrat 
în vigoare anul acesta în luna 
septembrie. La nivel de județe, această 
lege a apărut ceva mai târziu, respectiv 
în 21 octombrie a.c., dată la care s-a 
înființat și de când funcționează 
Inspectoratul Teritorial de Muncă. Acest 
organism este subordonat Inspecției 
Muncii care funcționează la nivel

național și care este subordonat 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale 

“Așa cum îl definește și
regulamentul de organizare și
funcționare, Inspecția Muncii este un 
organism de specialitate al
administrației publice centrale prin care 
se exercită atribuții de autoritate de stat 
în domeniul muncii, relațiilor de muncă, 
securității și sănătății în muncă", mai 
afirma în cadrul conferinței dl losif 
Mariș.

Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2)
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Pârinți.
fiupredi'ețfheati- 

vă copiii

Conflictul guvernamental... Bugetul pe 2000

- Știm, din auzite, stimată 
dnă doctor, că în ultima 
perioadă de timp au fost 
internați în secția pediatrie, în 
regim de urgență, câțiva copii 
într-o stare mai deosebită, 
destul de gravă. Despre ce 
este vorba?

- intr-adevăr, în ultimele 
săptămâni au fost internați șase 
copii din Deva, cu vârste 
cuprinse între 13-15 ani, cu o 
simptomatologie destul de gravă

De vorbă cu dna Ruxandra Clepce, 

medic primar, șefa secției Pediatrie a 

Spitalului județean Deva

(delir, convulsie, agresivitate, 
incoerență). Intenția noastră 
este să atragem atenția asupra 
unui nou capitol de patologie 
apărut în ultima perioadă de timp. 
Atât copiii cât și familiile lor 
declarau că simptomele au 
apărut după un consum de 
Medicamente, precum și după ce 
au băut un suc sau chiar o bere 
- consumate în anturajul pe care- 
I frecventează: bar, discotecă. 
Fenomenele s-au produs la 
sfârșit de săptămână, după ce, 
cum spuneam, frecventează 
aceste locuri de distracție.

Acest nou capitol de 
patologie are un substrat, este 
o patologie indusă prin droguri; 
mă refer în primul rând la 
medicamente, pentru că nu am 
certitudinea că este vorba de 
marijuana sau hașiș, nu am 
făcut astfel de investigații. Dar 
ei au declarat că au luat un 
număr mare (15-18-20) de 
tablete, pe care bolnavii le 
folosesc într-o afecțiune 
neuropsihică, iar ei și le-au 
administrat pentru efectele 
secundare ale acestui medica
ment: euforie, bună dispoziție 
care se instituie. Unii au declarat 
că au băut o "Coca-Cola" sau o 
bere în care - presupuneau 
dânșii, cât și familiile-ar fi fost o 
anumită substanță care le 
declanșase aceste simptome 
specifice, de tip neuropsihic.

- Cum ați procedat în 
asemenea situații?

- Noi am făcut tratamentul 
de urgență, pentru că mulți au 
avut stări deosebit de grave. 
Bineînțeles, au ieșit din această 
stare după 24-48 de ore. Nu 
toți au ieșit însă fără 
consecințe, pentru că la câțiva 
a apărut o hepatită toxică, ceea 
ce vine să certifice că este 
vorba despre un medicament 
neadecvat în doze mari. 
Desigur acest fapt a alertat și 
familia.

- în opinia dv, ce trebuie 
să facă părinții aflați în fața 
unor astfel de cazuri 
nefericite?

- Familia are în continuare 
datoria să înștiințeze școala și 
să-și supravegheze copiii 
pentru a ști ce fel de anturaj 
frecventează, ce medicament 
consumă și în ce scop îl iau. 
Ceea ce am făcut noi la nivel 
de spital nu rezolvă problema 
de stopare a consumului. Că și- 
au administrat conștient, că au 
fost induși de către alții mai mari 
(cum declară părinții), care i- 
au obligat ori i-au stimulat să le 
folosească, este deja de 
datoria părinților să afle. Ei 
trebuie, repet, să-și 
supravegheze copiii, să se 
apropie de ei, să cunoască ce 
fel de cercuri frecventează și 
să le cunoască prietenii, ce 
băuturi consumă și în ce scop, 
cine le administrează.

Este cazul să fie tras un 
semnal de alarmă pentru că 
fenomenul s-ar putea extinde, 
cuprinzând copiii cu tulburări de 
comportament, la vârsta 
adolescenței, care are 
particularitățile ei specifice de 
curiozitate, de teribilism - pentru 
a nu deveni un fenomen de 
masă. Aceste câteva cazuri din 
ultimele 2-3 săptămâni atrag 
atenția în continuare pentru a fi 
stopat acest fenomen.

Convorbire realizată de 
Estera SÎNA

(Urmare din pag. 1)

agriculturii și învinuit de 
unele șpăgi trase din exportul 
de cereale.

Disputa dintre cei doi 
evidențiază neînțelegerile 
existente în cadrul coaliției. 
Președintele Senatului, Petre 
Roman, susține că PD nu se 
opune, ci din contră, susține 
privatizarea fostelor IAS, însă 
promovarea acestei legi la 
dezbatere nu se poate face 
decât după ce se clarifică 
situația privind reconstituirea 
dreptului de proprietate a 
terenului, lege ce are acum 
prioritate. La rândul său 
liderul liberalilor, Quintus, 
susține punctul de vedere al 
lui Roman, țărăniștii 
rămânând descoperiți.

Inspecția
(Urmare din pag. 1)

Pentru a aduce la 
cunoștința opiniei publice 
atribuțiile Inspecției Muncii, s-a 
mai arătat că obiectivele 
principale ale activității acestui 
organism se referă la aplicarea 
unitară a dispozițiilor legale în 
domeniile sale de activitate, de 
competență în unitățile din 
sectorul public, mixt, privat, 
precum și din alte categorii de 
angajatori. în plus, spre 
deosebire de ceea ce a 
verificat Camera de Muncă, 
Inspecția Muncii are obligația 
de a verifica și restul agenților 
economici și instituțiile 
bugetare și cu caracter public. 
De asemenea, Inspecția Muncii 
are ca principal scop 
urmărirea îndeplinirii obligațiilor 
legale de către angajatori.

Din prezentarea
indicatorilor statistici privind 
evidența și problematica 
relațiilor de muncă, prezentată 
de dna Doina Nelega Florea, 
inspector șef adjunct pe 
probleme de relații de muncă, 
am reținut că numărul agenților 
economici în județul Hunedoara 
este de 16.000, numărul 
agenților economici înscriși în 
evidențele Inspectoratului 
Teritorial de Muncă este de 
10.349. Structura activităților 
desfășurate de agenții 
economici’este următoarea: 
46% comerț, 28% producție, 
14% prestări servicii, 10%

Ca să împace și capra și 
varza, premierul a arătat că 
nu Mureșan, ci el decide ce 
se întâmplă cu ordonanța în 
cauză. “N-am retras-o, ci am 
oprit-o de la publicare” - a 

"precizat premierul. Toate 
aceste frământări, amânări 
și divergențe denotă 
incoerența coaliției în 
decizii, lipsa unei coor
donări clare a preocupărilor 
pentru a scoate legile în 
raport de priorități, cât și 
disfuncționalitățile între 
legislativ și executiv. De 
asemenea este pusă în 
evidență vocația de a 
guverna țara prin ordonanțe, 
legislativul fiind lăsat să 
șomeze și să fiarbă în suc 
propriu.

Muncii Acțiunile rei/endicatii/e 
ale studenților continuă

alimentație publică, 2% 
turism. Societățile comerciale 
sunt forme de organizare 
dominante, ajungând în acest 
moment la 79%. în activitatea 
de până acum, numărul 
acțiunilor de verificare și 
control realizate în aplicarea 
legislației muncii a fost de 
861, iar numărul amenzilor 
aplicate de 305, 
reprezentând 333,5 milioane 
lei, din care s-au încasat 81 
milioane lei.

Situația accidentelor de 
muncă a fost prezentată de 
dl Alexandru Radu, inspector 
șef adjunct pe probleme de 
securitate și sănătate în 
muncă, “Din păcate județul 
nostru se află pe primul loc în 
țară în ceea ce privește 
accidentele la locul de 
muncă. Accidente mortale s- 
au înregistrat numai în 
sectorul minier, pentru zona 
Petroșani, iar pentru zona 
Deva în sectoarele minier, 
exploatare forestieră, 
producere - transport și 
distribuție energie electrică, 
gaz, apă." 
accidentelor 
înregistrate în 
particular este următoarea: în 
anul 1998: 2 accidente 
mortale ca urmare a unor 
crime, iar în 1999: 2 accidente 
mortale ca urmare a unei 
electrocutări și a unei căderi 
de la înălțime.

Situația 
mortale 
sectorul

(Urmare din pag. 1) 

starea economiei nu dă speranța 
unei relansări a producției și 
creșteri a consumului, ceea ce ar 
determina sporirea profitului și 
deci colectarea mai multor bani la 
buget din. impozitul pe profit și 
pe salarii - cota covârșitoare a 
veniturilor la buget.

Pentru sănătatea și robustețea 
bugetului de stat, Guvernul 
trebuie să-și aplice cu fermitate 
programele stabilite; să procedeze 
la mult trâmbițata relaxare fiscală, 
cu consecințe în diminuarea 
economiei subterane; să 
accelereze procesul de 
privatizare, dirijând cea mai mare 
parte a sumelor obținute din acest 
proces spre dezvoltare, nu spre 
consum; să perfecționeze sistemul 
de colectare a impozitelor și

(Urmare din pag. 1)

Cert este că acțiunile 
studențești - marșuri, 
pichetări ale intrărilor în 
facultăți, refuzul de a intra la 
ore, chiar grevă generală în 
unele centre universitare - 
continuă și la această dată.

Unii analiști politici privesc 
cu ochi neîncrezători aceste 
acțiuni. Mai mult, se întreabă 
dacă în satele lor nu se află 
anumite manipulări politice 
ca și în cazul sindicatelor 
care depășesc cu mult 
cererile sociale ale sala- 
riaților, al siguranței locurilor 
de muncă... în cazul stu
denților, afirma analistul 
Silviu Brucan, aceștia cer 
statului condiții mai bune. Ei, 

Un Kosovo în Caucaz
(Urmare din pag. 1)

independența. Deși sunt sute de victime în rândul 
populației civile, rușii nu sunt acuzați de genocid cum 
au fost acuzați sârbii de la Belgrad. Timide și 
mângâietoare declarații politice apar din când în când în 
occident încercând să sugereze rușilor o soluționare 
politică și nu militară a situației din Caucaz. Cât despre 
NATO, preferă să-și țină aviația la sol.

Firesc. Poți să tragi cu pușca după iepurele de la 
Belgrad dar de ursul de la Moscova trebuie să te ferești.

taxelor către bugetul de stat; să 
diminueze cheltuielile de per
sonal, printr-un control sever 
al salariilor exorbitante ale 
parlamentarilor și demnitarilor, 
ale conducătorilor regiilor 
autonome și bancherilor; să 
reducă finanțarea păguboasă a 
marilor regii și companii 
naționale perdante.

Toate acestea se cer 
completate, cum însuși 
guvernatorul Băncii Naționale, 
Mugur Isărescu, sublinia, cu o 
finanțare externă extrem de 
importantă la Ministerul 
Finanțelor pentru rezolvarea 
problemei deficitului fiscal și a 
suportabilității sociale, prin 
recâștigarea credibilității de către 
România și menținerea relațiilor 
cu creditorii de pe piețele 
internaționale de capital, 

care au făcut revoluția din 
'89 sub semnul schimbării 
de regim și mentalitate, al 
descentralizării și auto
nomiei universitare.

Astăzi, săptămâna de 
răgaz solicitată de 
premierul Radu Vasile se 
încheie. Normal, ar trebui 
ca primul ministru să se 
întâlnească cu studenții 
spre a vedea dacă a fost 
posibilă o rezolvare a 
cererilor acestora. Din 
păcate, premierul nu se află 
în țară. Iar studenții sunt 
extrem de nemulțumiți, se 
simt înșelați în așteptările 
lor. De aceea, amploarea 
acțiunilor lor va crește. Cât? 
Vom vedea în zilele 
următoare.

(Urmare din pag. 1)

Lăsând la o parte plimbarea ■ 
matinală obligatorie cu dusul 
odraslelor la școală, a soțiilor 
la serviciu, a liderilor la câte o 
cafeluță, a șoferilor la câte o 
mândră, în rest nechezatul 
furioaselor Espero este 
estompat sub câte un plop înalt 
din care mai gângurește câte 
un guguștiuc cu-cu-ru, cu-cu- 
ru.

Se vorbește că la morți le 
poți astupa gura cu pământ, iar 
la cei vii cu hârtie, care rabdă 
săraca orice fel de scris și orice 
semne, indiferent cât de bine 
ar fi garnisite, că doar vorba 
aceea, printr-o hârtie'bine 
întocmită nici glonțul nu trece. 
Și uite așa pe nesimțite s-a 
ajuns încet și cu răbdare ca un 
autoturism ce deservește un 
lider de sindicat din Valea Jiului 
să consume, incredibil, dar 
adevărat, cât un Boeing.

Cum de n-or fi plesnit până 
acum carburatoarele de pe 
bietele Cielo și Daewoo de 
atâta ghiftuială cu benzină?

Intervine totuși o întrebare: 
dacă au rulat atât de mult aceste 
mașini cum se face că liderii 
LSM"VJ” și CSMR lipsesc 
tocmai din punctele fierbinți ale

Un Espero care deservește 
Liga Minerilor din Valea jiului 

consumă cât un Boeing
evenimentelor din Valea Jiului. 
Când la mina Dâlja avea loc un 
protest al minerilor, dar ca un 
făcut liderul Costel Postolache 
era în concediu de odihnă, iar 
Consiliul de Coordonare al 
LSM”VJ” așijderea, erau pe ici 
pe colo vreo câțiva, dar lipseau 
cu desăvârșire, mai precis 
vicepreședintele CSMR, 
Constantin llinescu, făcea o 
plimbărică până colea, în Aus
tralia.

Noroc cu copilul minune al 
Paroșenilor, Romeo Beja, care 
s-a gândit că e bine să cânte 
imnul minerilor pe gardul E.M. 
Dâlja, efort tardiv întrucât în 
abatajele minei Dâlja nu mai 
cânta nici un picamer la ora 
actuală.

Culmea tehnicii pătrunde și 
în cadrul Ligii Minerilor din 
Valea Jiului, unde fiecare 
reprezentant al minerilor poartă 
la cingătoare sau în buzunar 
câte un celular pentru scurtarea 
distanțelor și economie de timp. 
Bani aruncați pe fereastră,

deoarece cu ei sau fără ei 
minerul tot prost o duce, iar 
nesiguranța zilei de mâine 
planează tot mai acut pe 
umerii truditorilor adâncurilor. 
Cu ajutorul Primăriei și cu 
avântul pe care l-a luat în 
ultimul timp privatizarea, 
norocul le surâde liderilor 
minerilor din Valea Jiului, 
deoarece numai în Petroșani 
ființează 6 stații Peco.

Deci nu ne rămâne altceva 
de făcut decât să urăm mai 
marilor sindicatului succese 
considerabile pe tărâmul 
consumului de benzină, poate 
așa vor reuși să rupă gura 
satului, care spune că ei nu 
fac nimic.

Se spune că Lenin a fost 
un mare bâlbâit prin acel 
îndemn dat copiilor: învățați, 
învățați, învățați! L-aș 
parafraza pe Lenin sugerând 
minerilor același lucru: 
învățați, învățați, învățați din 
întâmplările trecutului și 
încercați să nu le uitați.

v?
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Hunedoara
Spațiul din hala 
Obor - va fi scos 

la licitație
Un lacăt mare îngrădește intrarea 

într-un spațiu ce face parte din hala 
Obor din municipiul Hunedoara. Deși 
producătorii agricoli stau claie peste 
grămadă în incinta pieței, spațiul de 
care vorbim stă bine mersi gol. Acest 
lucru i-a făcut pe mulți cetățeni ai 
municipiului să se întrebe de ce acei 
metri pătrați nu se pot utiliza de către 
producătorii agricoli ce-și vând 
produsele în piață. Alexandru Buble 
locuiește în Hunedoara și crede că ar 
fi bine ca Primăria să pună piciorul în 
prag și să utilizeze spațiul respectiv. 
Nu de alta dar țăranii, pentru că nu au 
loc suficient, își expun produsele pe 
lângă pereții halei în zilele de piață.

Ca atare am vrut să vedem care 
este situația cu acest spațiu din piața 
Obor din municipiul Hunedoara. Așa 
am aflat că SC Mercur Corvinex SA 
este proprietara imobilului. Până acum 
un an acolo a funcționat o alimentară. 
Conducerea societății a decis însă că 
activitatea nu e rentabilă și a închis 
localul. Ion Cătănoiu, șef serviciu 
administrativ la SC Mercur Corvinex 
SA Hunedoara, ne-a declarat că din 
cauza cheltuielilor prea mari a fost

* 
nevoit să pună lacătul pe magazin. 
Societatea mai deține încă alte 6 spații 
care sunt de asemenea neutilizate. 
Cei 1000 mp din piața Obor, spune Ion 
Cătănoiu, vor fi scoși la licitație cel mai 
sigur în luna decembrie a acestui an. 
Așa stau lucrurile în legătură cu spațiul 
din hala Obor din municipiul 
Hunedoara.

Cetățenii vor mai trebui să aștepte 
până ce localului i se va găsi o 
trebuință.

Dacă vrem să 
vindem, plătim
Consiliul Local Deva a stabilit și 

taxele pentru folosirea locurilor 
publice. Astfel, pentru vânzarea 
produselor de orice fel din vehicule 
sau autovehicule se percep 
următoarele sume:

• din autoturisme - 30.000 lei;
- • din vehicule până la 1,51 - 50.000 

lei;
• din autocamioane - 75.000 lei.
Pentru folosirea platourilor, 

meselor și tarabelor, de fiecare mp 
se percep următoarele tarife:

• producători agricoli: platou - 
5.000 lei; mese și tarabe - 10.000 lei;

• agenți economici: platou- 
10.000 lei; mese și tarabe - 20.000 lei.

Sorina POPA
*

c*
1

1
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Noile prețuri maxime de vânzare cu amănuntul a țigaretelor

(Urmare din pag. 1)

Comercializarea sortimentelor de țigarete ce nu se regăsesc în listele AS cu filtru soft 6200
cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate și date AS king size 84 mm carton 7300
publicității de către agenții economici producători sau 
interzisă.

importatori este AS light 84 mm carton 
AS menthol 84 mm carton

7300
7300

în continuare prezentăm listele cu preturile maxime de vânzare cu BRAN 5950
amănuntul declarate de către producătorii’ interni și importatorii de țigarete: GOLDEN MONKEY AURIU 7200

BUCUREȘTI 84mm hârtie 7500 GOLDEN MONKEY ALB 7000
RECORD 84mm hârtie 7500 GOLDEN MONKEY MENTHOL 7200
GOLF 84mm carton 8500 DOUBLE HORSES 7700
RT 84mm hârtie carton cartușat 8500 BF full flavour 15000
RT 84mm hârtie cartușat 8000 BF lights 15000
SNAGOV 80 mm hârtie 7000 COOPER 9000
SNAGOV 80 mm hârtie cartușat necelofanat 7200 JET SET 8000
SNAGOV 80 mm carton 7200 PANNONIA 7000
SNAGOV 80 mm carton cartușat 7400 PANNONIA LIGHT 7000
SNAGOV hârtie 84 mm 7300 KOSSUTH 5500
SNAGOV hârtie cartușat 84 mm 7500 MARLBORO FF KS 18500
SNAGOV carton 84 mm 7500 MARLBORO LIGHTS KS 18500
SNAGOV carton cartușat 84 mm 7700 L&M FF KS 12000
SNAGOV internațional 84 mm 8000 L&M LIGHTS KS 12000
COLOANA hârtie cartușat 84 mm 7500 L&M lights menthol KS 12000
COLOANA internațional 84 mm 8000 BOND STREET FF KS 10000
COLOANA lights 84 mm 8000 BOND STREET LIGHTS KS 10000
COLOANA menthol 84 mm 8000 WINSTAR 5600

I BEGA hârtie cartușat 84 mm 7000 WINSTAR CLASIC 5400
AMIRAL 80 mm hârtie 6500 YVES SAINT LAURENT 28000
AMIRAL hârtie cartușat 84 mm 6900 YVES SAINT LAURENT MENTHOL 28000
AMIRAL carton cartușat 84 mm 7000 MORE 25000
DACIA hârtie 80 mm 6200 MORE MENTHOL 25000
DACIA carton cartușat 80 mm 6500 SALEM SLIM LIGHTS 25000
DACIA hârtie cartușat 84 mm 6500 CAMEL 18500
DACIA carton cartușat 84 mm 6900 CAMEL LIGHTS 18600
VIS carton cartușat 80 mm 7600 WINSTON 15000
SG carton cartușat 80 mm 7500 WINSTON LIGHTS 15000
IAȘI carton cartușat 84 mm 7800 WINSTON 10 8300
TIMIȘOARA full flavour 84 mm hârtie cartușat 7500 WINSTON LIGHTS 10 8300
TIMIȘOARA full flavour 84 mm carton cartușat 8000 MONTE CARLO BOX 11500
TIMIȘOARA lights 84 mm hârtie cartușat 7500 MONTE CARLO LIGHTS 11500
TIMIȘOARA lights 84 mm carton cartușat 8000 MONTE CARLO MENTHOL LIGHTS 11500
TIMIȘOARA menthol 84 mm hârtie cartușat 7500 MONTE CARLO 10 6300
TIMIȘOARA menthol 84 mm carton cartușat 8000 WINCHESTER BOX 10000
CARPAȚI filtru 80 mm carton cartușat 6500 WINCHESTER LIGHTS 10000
CARPAȚI filtru 84 mm cartușat 6700 WINCHESTER MENTHOL 10000
NAȚIONALE cu filtru 70 mm hârtie 6200 WINCHESTER SOFT 9600
NAȚIONALE cu filtru 80 mm hârtie 6500 WINCHESTER 10 5500
MÂRĂȘEȘTI 84 mm hârtie necartușat 6200 REBEL 10000
CARPAȚI 70 mm 5600 VICEROY 10000
BUCEGI 70 mm 5400 VICEROY LIGHTS 10000
MÂRĂȘEȘTI 70 mm 5400 HOLLYWOOD 11500
NAȚIONALE 70 mm 5400 PALL MALL 12000
SNAGOV new flavour 80 mm hârtie 7500 PALL MALL LIGHTS 12000
NAȚIONALE fără filtru 70 mm hârtie cartușat 6000 LUCKY STRIKE 15000
NAȚIONALE cu filtru 84 mm hârtie cartușat 6200 LUCKY STRIKE LIGHTS 15000
SNAGOV 84 mm hârtie 3900 KENT 100 18500
BEGA 84 mm hârtie 3900 KENT PREMIUM LIGHTS 18500
AMIRAL 84 mm hârtie 3900 ROTHMANS king size 18500
DACIA 84 mm hârtie 3900 ROTHMANS International 25000
ASSOS INTERNATIONAL 12.500 DUNHILL international 25000
BT filtru cartonat 7000 GAULOISES 15500
BT filtru necartonat 6500 GAULOISES LIGHT 15500
POIANA 7000 MT 7000
LIDER 7000 Precizăm că în cazul comercializării de sortimente de țigarete care nu
COLUMNA 7000 se regăsesc în listele cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul
BT fără filtru 5000 declarate și date publicității sau la prețuri mai mari decât cele declarate - în
STUDENT 
PLAI 5000

5000 vigoare la acea dată - se sancționează cu anularea autorizației de 
comercializare a agentului economic care a săvârșit fapta.

RN 98 5000 De asemenea în cazul folosirii în facturi a unui alt preț de vânzare cu
AS 70 mm fără filtru 4900 amănuntul decât cel declarat și în vigoare la data facturării, se sancționează
AS 70 mm cu filtru 6000 cu amenda egală cu valoarea la preț cu amănuntul a facturii respective.

O scoată
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norocoasă (?)
în măsura în care despre 

unitățile de învățământ care au 
parte de alte surse de finanțare 
decât cele bugetare se poate afuma 
că sunt în fond norocoase, atunci 
dintr-o asemenea categoric ar face 
parte și Școala Generală din 
Orăștioara de Sus.

Și poate că în cazul acesteia 
“noroc” c puțin spus. Fiindcă de 
trei ani de zile, de când o asociație 
umanitară din Luxemburg 
(numită “Tinerele mame”) s-a 
transformat neoficial în sponsor 
al școlii, în cadrul acesteia s-au 
făcut amenajări și dotări în valoare 
de cea 500 de milioane de lei. 
Adică "atâta cât ar reprezenta 
bugetul comunei alocat 
învățământului pentru vreo 
șapte-opt ani de zile ”, după cum 
apreciază directorul unității, 
Vasile Pantiloiu. Tot cu sprijinul 
asociației luxemburgheze este în 
curs de amenajare o bibliotecă a 
școlii, prevăzută inclusiv cu sală 
de lectură - lucrări care însumează 
încă vrco25 de milioane de lei...

Pe lângă acestea, printr-o altă

sponsorizare, în toamna acestui 
an s-a reușit zugrăvirea cantinei 
și a internatului, unde în prezent 
sunt găzduiți 24 de elevi de pe 
raza comunei (cazarea pe o lună 
de zile costând 175 000 de lei).

Pentru astfel de investiții, 
conducerea Școlii Generale din 
Orăștioara de Sus (care 
coordonează activitatea celor 
cinci școli primare și a tot atâtor 
grădinițe) “garantează” cu 
calitatea procesului de 
învățământ, a educației și 
pregătirii generale asigurate de 
cadrele didactice. De altfel, doar 
două dintre acestea (la limba 
engleză și la una dintre grădinițe) 
au statutul de suplinitori, celelalte 
fiind calificate.

Mai merită consemnat 
faptul că la același capitol al 
sponsorizărilor figurează și 
Cooperativa de consum din 
Orăștie, care în fiecare zi oferă 
câte două pâini cantinei școlii; 
nu c prea mult, dar, vorba ceea, 
“strop cu strop se adună”...

Georgeta BÎRLA

SC HABER COMERCIAL SRL
angajeazâ

Cerințe:
- studii superioare (de preferința economice); 

- experiența minimum 2 ani în gestiune;
- cunoștințe PC;

- vârsta maxima 32 ani;
- domiciliul în municipiul Deva;

- disponibilitate de lucru pentru program flexibil.

Cât de implicați

q? Cerințe:
7 - de preferință studii superioare;
i' - vârsta maximă 30 ani;
qj’3 - cunoștințe de PC; Word, Excel;

- cunoștințe avansate de limba engleză; 
t - - de preferință experiență într-o poziție similară;

- domiciliul în Hațeg sau împrejurimi;
- prezența agreabilă;

U> - disponibilitate pentru program prelungit;
ț - capacitate ridicată de relaționare interpersonală.

Curriculum vitae se va depune ia sediul firmei Haber 
Comercial SRL Hațeg, str. Progresului nr. 59, sau prin fax 

nr. 777765 până in data de 12 noiembrie 1999. a

"Xau fost masonii și nebunia lui Cozma
Situația deplorabilă în care a 

ajuns Valea Jiului, faptul că 
sistematic se dau doar sfaturi, iar 
soluțiile concrete alternativă la 
disponbilizare lipsesc cu 
desăvârșire, iar Valea Jiului 
devine renumită prin declanșarea 
de acum a binecunoscutelor 
mineriade, și auzind voci care 
susțin că deliberat se procedează 
în acest mod, am încercat un 
sondaj de opinie în rândul unor 
personalități ale Văii Jiului.

1. Credeți că Valea Jiului este 
privită prin prisma mineriadelor și 
ajutată în consecință?

2. Credeți că masonii s-au 
implicat în mineriada din ianuarie 
'91?

IOSIF BOCAN 
vicepreședinte PNL - Petroșani

1. Mineriadele nu pot fi scoase 
din istoria Văii Jiului, a oamenilor 
și a României, ele vor rămâne 
evenimente ce marchează viața 
oamenilor din Valea Jiului. Din alt 
punct de vedere ele sunt privite 
ca evenimente sociale așa cum 
s-au derulat și- dacă ele 
influențează sau nu ceea ce 
guvernanții de azi fac sau ar trebui 
să facă în Valea Jiului, probabil 
nu trebuie să discutăm în 
ansamblu, deoarece nu se poate 
trage o concluzie generală, 
problema trebuie analizată la 
nivel de individ. Consider că toate 
greșelile făcute de unele 
persoane se plătesc într-un fel 
sau altul.

2. Ca lider al PNL consider că 
implicația masonilor în mineriada 
din ianuarie '99 este zero. Spun 
aceasta deoarece cunosc și am 
analizat foarte bine modul de a 
înțelege fenomenele sociale și 
modul de a le rezolva de către 
fostul lider Cozma. Oricine poate 
să analizeze și mai ales dacă 

cunoaște acțiunile din Valea Jiului 
și își va putea da .seama că toate 
cele întâmplate sunt pe fondul 
nebuniei lui Miron Cozma. Oamenii 
ar trebui să-și dea seama cât rău 
a făcut Miron Cozma pentru Valea 
Jiului. Dacă nici acum nu-și dau 
seama cred că în perioada 
următoare vor ajunge la această 
concluzie, însă atunci probabil că 
va fi aplicat în practică proverbul: 
Dă-i Doamne mintea românului pe 
de urmă.

ILIE NEACȘU - deputat PRM 
de Hunedoara

1. Din păcate da. Ei caută să 
distrugă toată țara nu numai Valea 
Jiului care este o zonă cu un spe
cific aparte față de absolut toate 
zonele. Este o enclavă în care 
oamenii sunt mai săraci decât alții, 
sunt oameni care suferă. Când 
cineva se bucură la salariul de 1,5 
milioane îți vine să înnebunești 
gândindu-te ce face minerul acolo 
pentru 1,5-2 milioane. Adică poți 
să te bucuri la unul care schimbă 
valută pe trotuarele din Petroșani, 
nu la un miner care se duce în 
mină și nu știe dacă mai iese.

MIHAI MUNTEANU - director 
interimar AJOPF Deva

1. Sigur că da. Investitorii nu 
se duc acolo motivând 
instabilitatea socială din zonă.

ANTONIE IORGOVAN - 
avocat

1. Categoric da și Valea Jiului 
pierde cu aceasta. Modul în care 
se comportă oamenii, care până 
mai ieri îmi erau prieteni, după ce 
am aeceptat apărarea liderilor 
minerilor aproape că' mă ocolesc.

2. Dacă ei o spun noi cum 
putem să-i contrazicem. Pot să vă 
spun că la noi a ajuns informația 
că până și japonezii au finanțat 
mineriadele.

VIOREL DUMITRESCU -

avocat
1. Cred că ceea ce s-a 

întâmplat și se întâmplă în Valea 
Jiului este rezultatul politicii duse 
de către guvernele aflate la 
putere. Când PDSR era la putere 
atât în perioada în care la 
guvernare era și PUNR și PRM, 
politica față de Valea Jiului era cu 
totul diferită, dc cea care se duce 
azi în sensul că protecția socială 
era mai mult asigurată. Protestele 
minerilor sunt o consecință a 
politicii duse de actuala putere.

IONEL PUȘCAȘ 
vicepreședinte PSDR ■ Petroșani

1. Categoric că mineriadele 

Mineriadele ■ un bir greu plătit 
de Valea Jiuluix .

au avut un efect nefast asupra 
situației economice actuale. Sigur, 
acțiunile în parte, poate justificate 
ale oamenilor din zonă, sunt 
percepute și interpretate total 
negativ în afara zonei.

2. Nu cunosc nimic în acest 
sens.

VICTOF? BÂDÂRCA - 
președintele executiv CSMR

1. Din afară Valea Jiului este 
văzută cu o temere. Foarte greu 
și foarte puțini sunt oamenii care 
spun: mă duc să investesc în 
Valea Jiului. Au o teamă de 
nesiguranța investiției, de 
nesiguranța zilei de mâine. Ceea 
ce este fals. în momentul în care 
am adus oameni din afară care 
au văzut frumusețile Văii Jiului și- 
au schimbat imaginea. Cu toții 
trebuie să facem ceva pentru 
Valea Jiului.

VICTOR APOSTU 
președintele Partidului

Pensionarilor din Valea Jiului
1. Cum este privită Valea Jiului 

este privită toată țara și nu putem 
spune că Valea Jiului face 
excepție. Mineriadele nu au 
influențat în vreun fel sau altul 
conducerea statului față de Valea 
Jiului.

2. Masonii nu au legătură cu 
mineriadele din Valea Jiului.

VALERIU BUTULESCU - 
vicepreședinte PD - Petroșani

1. Cu siguranță Valea Jiului 
este privită și prin prisma 
mineriadelor. Aceste evenimente 
au stârnit ecouri interne și externe 
deosebite și în același timp 

consecințe importanțe în ceea ce 
privește evoluția României și mai 
ales a reformei. Nu este un secret 
că mineriadele, primele mineriade, 
au fost acțiuni clare de 
obstrucționare a reformei, bine 
dirijate politic, culminând cu 
mineriada din septembrie 1991 
care a dus la răsturnarea de 
guvern, la înlăturarea unui guvern 
legal. Și acestea nu sunt simple 
glume, nu sunt niște treburi care 
să nu aibă consecințe, ele au fost 
o dovadă clară că România a fost 
un stat slab, aproape 
neguvernabil, din moment ce e 
destul să duci 2 trenuri cu mineri 
la București ca să prăbușești un 
guvern. Credibilitatea României ca 
stat a scăzut considerabil la cote 
dramatice. Dacă urmăriți evoluția 
investițiilor străine imediat după 
acel eveniment (sept. '91), 
evoluția gradului de risc a 
României ca țară în relațiile cu alte 

state, o să vă dați seama că 
pierderile aduse de mineriade nu 
se rezumă la geamuri sparte în 
Craiova, nu se rezumă la tone de 
cărbune nerealizat, ci la o 
deteriorare dramatică a relațiilor 
României cu celelalte state. Deci 
din acest punct de vedere este 
clar că Valea Jiului este privită ca 
o zonă dificilă și mă refer în primul 
rând la ochiul investitorilor care 
atunci când vin să-și investească 
banii lor se gândesc mult ce șanse 
au să-i recupereze. Valea Jiului 
este o zonă labilă din punct de 
vedere social, capabilă să 
explodeze în cele mai neașteptate 
momente. Evident că într-o astfel 
de situație nu putem spune că am 
scăpat de amintirea sumbră a 
mineriadelor care vor plana mult 
asupra Văii Jiului. Chiar și ultima 
mineriadă din '99 este un exemplu 
pentru că s-a produs într-o 
perioadă în care părea că epoca 
haiduciei sindicale a fost depășită. 
Cu astfel de evenimente...

2. Nu cred în implicarea 
masonilor în mineriada din 
ianuarie '99. Dacă există pe 
undeva vreun sindicat al 
masonilor și dacă Miron Cozpia 
și Romeo Beja fac parte din 
acesta, atunci sunt dispus să- 
mi revizuiesc punctul de 
vedere.

IOAN POPESCU 
președintele Confederației 
Sindicale Meridian din România

1. Minerii, nu numai cei din 
Valea Jiului, sunt ca niște 
categorii speciale de elitișli în 
general. Părerile sunt împărțite, 
multă lume consideră Valea Jiului 
o zonă destul de dificilă, însă 
sunt și oameni care stimează 
minerii.

2. Nu pot face astfel de 
afirmăție. Nu cunosc pe nimeni 

din această structură și nici nu 
mă interesează.

ILINESCU CONSTANTIN - 
vicepreședinte CSMR

1. Nu aș vrea să cred 
treaba asta cu toate că de 
multe ori o simțim, dar sper să 
depășim acest moment.

2. Nu cunosc, nu am fost 
implicat în mineriade și con
sider că cine face această 
declarație trebuie să aibă un 
suport. Eu nu pot să cred așa 
ceva.

GHEORGHIȚA ONU - 
vicepreședinte CSMR

1. Nu se poate spune că 
din cauza mineriadelor Valea 
Jiului ar fi văzută bine sau rău. 
Cred că lumea din afară ne 
privește în totalitate și nu 
privește un anumit segment - 
Petroșani sau altceva - 
privește România. Că se 
identifică la un moment dat cu 
minerii din Valea Jiului aceasta 
este altă treabă pentru că de 
ei s-a auzit mai mult. Eu cred 
că mai mult se gândesc la ce 
fac guvernanții noștri nu la ce 
fac sindicaliștii.

2. Eu nu am participat la 
mineriadă, și nu comentez în 
nici un fel implicația masonilor. 
Am auzit și eu și m-am mirat. 
Nu pot spune dacă e adevărat 
sau nu. Cred că justiția își va 
spune cuvântul, dar bănuiesc 
că nu și-l va spune acum. Din 
punctul meu de vedere cred 
că adevărul este undeva la 
mijloc, iar în momentul de față 
nici chiar organele care 
cercetează cele 2 mineriade 
nu au ajuns la o concluzie 
vizavi de Costești și Stoenești.

Mihaela FĂGAȘ
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In audiență la primar:

Probleme funciare, cazuri 
sociale, cereri pentru locuințe

Mai mult o obișnuință a 
regimului trecut decât un 
atribut al democrației audi
ențele la cei aleși în fruntea 
obștii sunt încă foarte soli
citate. Și, cum ziua docu
mentării noastre în orașul 
Simeria a coincis cu ziua de 
audiențe a primarului loan 
Rovinaru, am asistat și noi 
la acest "festival al plânge
rilor, solicitărilor și proble
melor” pentru care oamenii 
cereau ajutor celui căruia i- 
au dat votul.

Pe lista de audiențe s-au 
înscris 14 oameni, fiecare supu
nând atenției primarului și ce
lor două ajutoare ale sale - 
Elena Bocoș de la Biroul de 
Protecție Socială și ing. Vasile 
Băbuț de la Biroul de Fond 
Funciar - o problemă mai 
fierbinte decât a celuilalt. Do
uă persoane erau nemulțumite 
și reclamau faptul că au fost 
omise de pe tabelul cu plata 
ajutoarelor oferite de Guvern 
pentru cei care au avut de 
suferit în urma inundațiilor din

r ' 1 ">

La biblioteca orășenească 
fondul de carte nu corespunde 

cerințelor actuale
Deși românii se confruntă cu numeroase probleme, de la 

inflație ori prețul gigacaloriei până la găsirea unui loc de muncă, 
mai sunt totuși oameni care își găsesc timp pentru a citi o carte. 
Problema e că atunci când salariile abia ajung pentru strictul 
necesar (întreținere, taxe, coșul zilnic etc.) cu greu îți poți 
permite "să dai banii pe cărți". Neavând deci posibilități 
financiare, românii caută alternativa și... apelează la serviciile 
unei biblioteci publice.

Biblioteca orășenească Simeria își întâmpină cititorii într-un 
spațiu destul de primitor, merite pentru această ambianță 
adecvată revenind Primăriei. Din păcate și criticile pentru banii 
foarte puțini alocați în acest an bibliotecii revin tot Consiliului local 
și Primăriei Simeria. "în acest an ne-au fost alocate 10 milioane 
lei, din care deocamdată am primit efectiv doar cinci milioane” - 
spunea dna Gherghina Arhip - responsabil al bibliotecii. "Toți 
acești bani au fost folosiți pentru achiziția de carte. Am primit de 
asemenea 41 de volume de la Biblioteca Județeană și donații de 
la scriitorul Florian Brădeanu și de la dl Nicolae Pleșca din Blaj 
(73 de volume). Și totuși fondul de carte al bibliotecii este 
insuficient și nu corespunde cerințelor actuale. Vin mulți cititori 
care intră și... pleacă cu mâna goală pentru că nu avem să le 
oferim cărțile pe care ni le solicită. Ne lipsesc cărțile de 
specialitate, dicționarele, cărțile editate de edituri precum 
Humanitas ori Rao pentru că aceste volume sunt foarte scumpe. 
Nu avem ce oferi studenților, specialiștilor ori intelectualilor, nu 
avem abonamente la Monitorul Oficial ori la alte ziare și reviste 
foarte solicitate. Fondul de carte este foarte mic, cele 20.000 de 
volume existente nefiind de ajuns pentru cei 15.000 de locuitori 
ai orașului” - aprecia interlocutoarea noastră.

Totuși dincolo de aceste greutăți generate de tranziție 
lucrătoarele bibliotecii din Simeria au reușit organizarea în acest 
an a câtorva acțiuni culturale. S-a organizat o întâlnire cu 
scriitorul Florian Brădeanu, o expoziție de carte cu ocazia 
împlinirii a 85 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru Mitru, un 
medalion dedicat scriitorului Ion Dodu Bălan și un recital de 
poezie "Nina Casian”. Dar dorința celor de la Biblioteca 
orășenească Simeria ar fi să organizeze mai multe astfel de 
acțiuni, motiv pentru care ar fi binevenită o atenție mai mare din 
părtea sponsorilor.

în centru curățenie, la periferie 
mizerie

Deși mic și cochet și în 
consecință ușor de gospodărit, 
orașul Simeria nu poate fi în
scris în topul celor mai curate 
și îngrijite orașe din județ. în 
multe locuri din oraș mizeria e 
la ea acasă, pe multe străzi nu 
s-a mai măturat de când... au 
început să cadă frunzele. Mai 
mulți locuitori ai orașului - 
între care dna Ileana Bârțan - 
au reclamat această situație, 
spunând că societatea de salu

primăvară-vară. Acestora li s-a 
explicat că cererile lor sunt ne
justificate, întrucât ajutoare s-au 
acordat doar celor cărora le-au 
fost afectate locuințele, iar lor 
le-au fost afectate doar anexele 
gospodărești. Alte două per
soane au venit cu solicitări pen
tru înscrierea pe. lista celor care 
beneficiază de ajutoare sociale. 
Oamenii argumentau că nu au 
servicii, că se descurcă foarte 
greu, spunând că ar fi îndrep
tățiți să primească și ci un astfel 
de sprijin. Deși una dintre cereri 
părea îndreptățită iar alta nu 
prea, dna Elena Boboc de la 
Biroul dc Protecție Socială le-a 
răspuns că se va declanșa an
cheta socială în ambele cazuri. 
Patru familii tinere care locuiesc 
cu părinții și nu au destul spațiu 
ori nu se înțeleg au venit cu 
cereri pentru locuințe. Răspun
sul a fost unul nefavorabil, Pri
măria neavând nici o locuință 
disponibilă. Totuși oamenii au 
insistat solicitându-i primarului 
să intervină pentru obținerea 
unei locuințe în căminele între

britate face curățenie doar în 
centru și pe străzile principale, 
în vreme ce străzile din cartie
rele de la periferie sunt lăsate 
de izbeliște. Nu știm în ce mă
sură vina pentru această si
tuație aparține societății de 
salubritate, Primăriei ori lipsei 
de civilizație a oamenilor. Cert 
e că situația curățeniei în oraș 
nu e o carte de vizită tocmai 
favorabilă pentru locuitorii 
Simeriei. 

prinderilor. Dar... nici acum 
răspunsul n-a fost pozitiv, în
trucât Primăria nu are com
petența legală pentru o astfel 
de intervenție. Celelalte șase 
persoane venite în audiență 
au solicitat primarului rezol
varea unor probleme legate de 
fondul funciar. Cazuri în care 
pentru o bucată de teren oa
menii s-au bătut ori au umblat 
prin tribunale au fost supuse 
atenției reprezentanților obștii, 
împreună cu ing. VaSile Bă
buț, specialistul de la Biroul de 
Fond Funciar, dl loan Rovi
naru a oferit relații și consiliere 
legală, promițând să rezolve 
tot ce e de competența Consi
liului local ori a Primăriei

La finalul acestei zile de 
audiențe primarul loan Rovi
naru aprecia: "Omul vine și 
cere, ne spune ce îl doare, 
gândindu-se că noi putem 
rezolva orice. Noi îl ascul
tăm, îl îndrumăm, dar îl pu
tem ajuta doar atunci când 
cazul e de competența 
noastră.”

Clădirea unde conviețuiesc împreună Poșta și Romtelecomul din orașul Simeria

Pe simerieni îi sperie mai 
ales șomajul și frigul

Cu fiecare lună care în
cape românii sunt puși in 
fața a noi și noi încercări, iar 
această lună a început cu o 
adevărată,,bombă": scum
pirea energiei termice. 
Chiar și înainte, când prețul 
era sensibil mai mic, erau 
destui aceia care nu își pu
teau permite să plătească; 
rămâne de văzut câți vor 
mai fi în actualele condiții 
cei buni platnici. Și în ora
șul Simeria mulți dintre ce
tățeni sunt speriați că nu își 
vor mai putea plăti dato
riile, un al doilea motiv de 
îngrijorare fiind lipsa locu
rilor de muncă. Toate aces
te aspecte ne-au fost con
firmate de câțiva cetățeni.

Maria Pârău (pensio
nară): - Ne sperie, dom
nule dragă, iarna asta care 
vine; că toate sunt scumpe

Copiii rabdă frig
“Este al treilea an când 

grădinița noastră nu bene
ficiază de căldură, copiii 
fiind deci nevoiți să învețe și 
să se joace într-un frig cum

La Grădinița Nr. 2
5

plit.” Aceste cuvinte aparțin 
dnei directoare Ana Opri- 
nesc, situația de mai sus 
fiind strigătoare la cer. Și 
mai bizar este faptul că 
centrala termică a cartie
rului este amplasată la doar 
câțiva metri de clădirea gră
diniței. "Dacă pe vremuri 
eram cea mai bună grădi
niță din oraș, iarna fiind foar
te cald aici, acum am ajuns 
o adevărată cenușăreasă.”

La grădinița 2 sunt în
scriși 125 de copii, multi 
dintre ei fiind deja bolnavi. 
Unii părinți au refuzat să-și 
mai trimită copiii la grădi
niță, preferând să-i țină aca
să. "De multe ori ne strân
gem toți într-o clasă - 
spune dna directoare - și 
stăm cu hainele pe noi; 
este o adevărată crimă să ții 
acești copii care au vârste 
între 3 și 6 ani în asemenea 
condiții." S-au făcut mai 
multe demersuri atât la Pri-

și dintr-o pensie cam greu 
poți să răzbești. Eu vă spun 
sincer că am noroc cu copiii 
care mă mai ajută cu bani, 
că altfel sunt sigură că nu 
puteam face față.

loan Ungur (muncitor): 
- Frigul din casă ne sperie; 
banii sunt puțini și cheltu
ielile sunt tot mai mari. Eu 
aș vrea să pot plăti toate 
cheltuielile, dat nu am Po
sibilitatea; dintr-un salariu 
de 600.000 și cu soția șo
meră chiar dacă am bună
voință și tot nu mai pot să 
plătesc. Acum nu am nici 
apă caldă și nici căldură, 
iar dacă, Doamne ferește, 
rămân și fără serviciu 
ajungem muritori de 
foame.

Adrian Popa (elev): - 
Locuiesc în Simeria la 
casă, așa că pot spune că, 

mărie cât și la societatea de 
gospodărie locală, primin- 
du-se în schimb doar pro
misiuni. Din păcate, atât 
blocurile din jur, cât și gră’di- 

nița sunt legate la centrala 
termică pe aceeași magis
trală. Locatarii din jur nu și- 
au plătit taxele, fiindu-le tă
iat agentul termic. Acțiunea 
respectivă a avut urmări și 
asupra grădiniței, fiind foar
te dificilă branșarea sepa
rată a acesteia la centrala 
termică. Se speră ca, așa 
după cum spunea dna di
rectoare Oprinesc, să poată 
fi făcute cât mai curând lu
crările necesare pentru 
branșarea grădiniței, în caz 
contrar existând riscul de
clanșării unei epidemii de 
gripă printre copii. Din feri
cire, grădinița a beneficiat 
de sprijinul Inspectoratului 
Școlar, achiziționându-se 
un boiler pentru apa caldă, 
însă numai acesta nu 
ajunge. Oricum, la ora ac
tuală Grădinița Nr. 2 este 
singura instituție de învă
țământ din Simeria aflată în 
această situație.

cel puțin deocamdată, nu 
am probleme cu căldura. 
Avem centrală proprie, 
însă și gazul este destul 
de scump. De bine de rău 
părinții mei lucrează 
amândoi, așa că rezistăm 
mai bine decât âlții. E 
drept că nu ne putem per
mite nici noi atâtea câte 
am vrea și oricum să chel
tuim mult mai puțin decât 
în anii anteriori.

Viorica Pop (casnică):
- Ce mă sperie cel mai 
mult este posibilitatea ca 
soțul meu să rămână șo
mer. Vă dați seama că eu 
nu am nici un venit, s-a 
terminat și ajutorul social, 
ba chiar până la pensie 
mai am câțiva ani buni. Nu 
știu ce s-ar întâmpla cu 
familia mea dacă soțul își 
pierde serviciul.

Deși suntem în pragul 
mileniului trei, iar 

știința și-a făcut datoria des
coperind energia atomică, 
calculatorul și antibioticele, 
pentru poporul român fiecare 
iarnă este o piatră de încer
care. în sezonul rece în prim 
planul discuțiilor purtate între 
miniștri în Guvern ori între 
o'amenii de pe stradă revine 
prețul gigacaloriei, situația 
datoriilor și întrebarea dacă 
caloriferele vor fi furnizoare 

Anomalii] 
A in

furnizarea 
căldurii

*_________________________ J

de căldură ori doar elemente 
de decor.

Aceste probleme se re
găsesc și la Simeria, neca
zurile SC General Simprest - 
furnizorul de servicii - și ale 
populației fiind aceleași ca și 
în alte orașe. Dl Gheorghe 
Stoica, director al SC Gene
ral Simprest, ne relata că 
asociațiile de locatari au da
torii de peste 550 de milioane, 
multe asociații - anume nr. 2, 
3, 12, 15 - având restanțe 
mai vechi de peste 30 de 
zile. O situație similară a da
toriilor se regăsește și în 
ceea ce privește instituțiile 
finanțate de la buget. în 
aceste zile Primăria încearcă 
o compensare cu Petrom și 
Romgaz pentru reducerea 
restanțelor. Tot situația da
toriilor și încercarea de recu
perare a acestora a constituit 
principalul subiect al întâlnirii 
pe care reprezentanții SC 
General Simprest au avut-o 
recent cu președinții asocia
țiilor de locatari.

Dincolo de aceste situații 
generale oarecum pentru în
treaga țară, în furnizarea căl
durii în orașul Simeria se re
găsesc și o serie de anomalii 
și situații delicate. Deși există 
oameni onești și cu bun simț 
care au cerut de bună voie 
blindarea caloriferelor pentru 
că nu pot plăti, există și rău- 
platnici iresponsabili care 
refuză blindarea lăsându-i 
astfel fără căldură și pe cei 
care plătesc. O situație deo
sebită din acest punct de ve
dere se regăsește în zona în 
care se află Grădinița nr. 2, 
unde din cauza unor astfel 
de rău-platnici suferă și co
piii, întrucât caloriferele insti
tuției de învățământ sunt reci.

O altă situație anormală 
se regăsește în calcularea 
prețului gigacaloriei, care di
feră între cartiere în funcție 
de centrala termică la care 
sunt racordate locuințele. 
Astfel cei racordați la centra
lele cu gaz vor avea de achi
tat un preț mai mic, gigaca- 
loria produsă cu acest com
bustibil costând circa 
250.000 lei. Iar cei racordați 
la Centrala termică nr. 4 unde 
gigacaloria se produce cu 
combustibil lichid vor avea de 
plătit un preț mult mai mare 
întrucât prețul unei gigacalorii 
astfel produse se ridică la 
aproximativ 706.000 lei.<___ ,__ .____ >

Pagină realizată de 
Clprian MARINUȚ și 

Andrei NISTOR 
Foto: Traian MÂNU
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O I mare parte a familiei 
____ b c r i i t o r i 1 o r 

hunedoreni s-a reunit în urmă 
cu o săptămână Ia o nouă 
sărbătoare. A fost rândul 
prozatorului Dumitru Hurubă 
să fie în centrul atenției și altfel 
decât prin cărțile sale; cu atât 
mai mult cu cât anii vieții i se 
cuprind de-acum (ce-i drept, 
doar pentru un timp) în două 
cifre pereche...

Continuând o binevenită 
tradiție a locului, Biblioteca 
Județeană “Ovid Densu- 
sianu” Hunedoara-Deva i-a 
organizat scriitorului devean 
(născut în județul Harghita) 
aniversarea celor 55 de ani. 
Și asta fiindcă “sărbătorirea 
scriitorului Dumitru Hurubă 
am considerat-o ca pe o

Dumitru Hurubă, alături de câțiva dintre invitații săi (de la stânga la dreapta): 
Valeria Stoian, Cornel Vdrea, Nina Ceranu și Radu Ciobanu.

Foto: Traian MÂNU

PLEDOARIE PENTRU AUTOCUNOASTERE
Dăruită de o bună 

prietenă, cartea 
aceasta mi-a creat un sentiment 

de vinovăție față de autorul ei, 
fiindcă prins mereu de alte și 
alte lecturi, am tot amânat 
recitirea multor scrieri ale sale, 
scrieri care mi-au fost la vremea 
lor de mare ajutor în a-mi 
îmbogăți orizontul spiritual. Așa 
că nu-mi rămâne decât să 
mulțumesc pentru acest dar și, 
în acest colț de pagină, să 
semnalez o aparție editorială 
extrem-extrem de interesantă...

Ion lanoși, unul dintre cei 
mai importanți oameni de 
cultură estetică și filozofică 
români din perioada postbelică, 
s-a născut la 1 mai 1928 în 
Brașov, a debutat în presă în 
anul 1956, șapte ani mai târziu 
debutând editorial cu volumul 
intitulat: Romanul monumental 
și secolul XX (1963). Autor de-o 
prolificitate deosebită,
considerat (doar, n.DH) critic 
literar și eseist, el a publicat de- 
a lungul anilor o mulțime de cărți 
foarte importante în contextul 
cultural românesc. Câteva titluri 
trebuie consemnate pențru a 
putea fi folosite drept argumente 
ale afirmației de mai sus: 
Thomas Mann (1965); 
DostoievskL“Tragediasub 

datorie firească a 
recunoașterii contribuției 
sale la îmbogățirea literaturii 
hunedorene într-un gen mai 
puțin abordat de scriitorii 
noștri - proza umoristică, la 
promovarea tinerelor talente 
din județ și țară, ca fondator 
al revistei “Opinii culturale”, 
ca un om de spirit foarte 
activ”, după cum menționa în 
cadrul festiv directoarea 
bibliotecii Valeria Stoian.

Sărbătoarea găzduită de 
sala festivă a Camerei de 
Comerț și Industrie a 
județului s-a desfășurat sub 
semnul “surâzător” al 
creației umoristice, în cadrul 
căreia Dumitru Hurubă s-a 
afirmat pe parcursul 
ultimelor două decenii

teranei" (1968); Dialectica și 
estetica (1971); Romanul unui 
oraș. Petersburg - Petrograd - 
Leningrad (1972); Alegerea lui 
lona (1974); Schiță pentru o 
estetică posibilă (1975); 
Poveste cu doi necunoscuți: 
Dostoievski și Tolstoi (1977); 
Umanism: viziune și
întruchipare (1978); Estetica 
(1978); Secolul nostru cel de 

Ion lanoși: VÂRSTELE OMULUI 
Editura Trei, bucurești, 1998

toate zilele (1980); Hegel și arta 
(1980); Nearta-artă, l-ll (1982); 
Sublimul în spiritualitatea 
românească (1987); Literatură 
și filozofie. Interacțiuni în cultura 
română (1986); Izvoare biblice 
(1994); O istorie a filosofiei 
românești - în relația ei cu 
literatura (1996); Constantin 
Noica - între construcție și 
expresie (1998). Acest excurs 
prin opera lui lanoși 
demonstrează înclinația sa 
specială către esteticianism, dar 
și o preocupare precumpă
nitoare pentru cultură în general 
și cultura filozofică în special. 
Cartea de față pe care cu 

printr-o serie de apariții 
publicistice și editoriale, 
unele laureate la 
concursurile de gen. Din 
păcate, dintr-o excesivă 
modestie - invocată de 
majoritatea vorbitorilor 
prezenți la acest moment - 
autorul nu s-a afirmat după 
cum ar fi meritat la nivel 
național, într-un peisaj și-așa 
nu prea generos în prozatori 
umoristici autentici.

Sărbătoritul a împărtășit 
bucuria și emoția aniversării 
celor 55 de ani cu cei mai 
buni prieteni, colegi de 
breaslă și de serviciu, ale 
căror sentimente de 
considerație atât pentru 
scriitorul, cât mai ales pentru 
omul Dumitru Hurubă, s-au

mo estie Ion lanoși o definește 
a fi un eseu: “Am scris acest 
eseu din motive subiective” 
(p.263), este, de fapt, 
inc< rsiunea prin existență a unui 
spir t obișnuit cu exegeze și 
analize ample, adânci și de rang 
înalt. Scrierea nu este 
debarasată de această tară, 
amprenta specialistului planând 
tot timpul asupra textului, din 

acest punct de vedere și nu 
neapărat pentru a respecta o 
cronologie impusă de autor, 
citatul care urmează mi se pare 
concludent: “Ar fi profitabil 
pentru limpezirile interdiscipli- 
nare ca analiștii “maturității 
timpurii”, din etapele gimnazială, 
liceală și universitară să se 
aplece mai stăruitor asupra 
afinităților elective dintre două 
manifestări tinerești exterioare 
instruirii stricte(...)”(p.91). 
Respectând aceleași coordo
nate, putem considera Vârstele 
omului drept o remarcabilă 
recbmandare și doctă pledoarie 
pentru cunoaștere/autocu-

dovedit cel mai prețios 
cadou. Spre o mai... 
savuroasă și elocventă 
informare, autorul și-a 
făcut cunoscut “în premieră 
absolută un curriculum 
vitae autobiografic”, din 
care redăm: “Spre sur
prinderea mea și regretul 
sincer al celor cărora le 
sunt indiferentț...) am 
împlinit 55 de ani. 
Mulțumesc bibliotecii că s-a 
gândit să mă aniverseze 
până nu e prea târziu, 
fiindcă într-o democrație 
originală de piață pusă la 
cale după un scenariu de 
Hitchcock, te poți aștepta la 
orice... Vă mulțumesc și 
dumneavoastră, doamnelor, 
domnișoarelor și domnilor

iH u/li am,> ■ 
t/oninu/e Jtauf/d!

Dumitru Hurubă, prozator, dar și un parodist cu bisturiu unde- 
i cazul, ori floretă, unde-i eleganță și a mai rămas reflexul bunului 
simț, Mitică, dar nu Blajinu (1), a împlinit 55 de ani.

Sărbătorit la Deva, însă avăndu-i alături la acest simbolic 
moment aniversar și pe confrații literari din județ, așa cum cărțile

pentru compasiunea care 
mi-o dovediți prin prezența 
în această sală; fiindcă jur 
pe cele 10 000 de ordonanțe 
de urgență ale guvernului, 
accizele ministrului Remeș 
și zâmbetul imperturbabil 
ai președintelui Constan- 
tinescu, că nu e deloc ușor 
să împlinești 55 de ani. N- 
am nici un chef să mă 
mândresc cu asta, mai 
degrabă sunt tentat să spun 
asemenea ardeleanului 
trezit de cotul neveste-si la 
ora trei a unei dimineți 
ploioase de toamnă: pfu, 
trăzni-m-ar! Iară am visat 
rău”...

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

noastre sunt, la urma urmei, alături în bibliotecile cititorilor, îi 
adresăm și prin aceste fraze neostentativ înflorate gândul bun, 
urarea cuvenită unei persoane de onoare a scrisului literar, unul 
cu puternice consonanțe civice, știind cu câte sacrificii se câștigă 
un bun renume, și cât de greu se păstrează. Nu de mult, a fost 
primit în Uniunea Scriitorilor, onorantă și pentru noi, cei ce am 
rămas acasă, în județ, adică, fără inhibiții, în literatura română.

Fie-ți cărțile multe și bune, revista "Opfnii culturale” aibă viață 
lungă, inimoasa ta prezență rodnică în idealul căreia i te-ai dăruit 
prin fapte, cu exigență și har.

La multi ani, dragă Dumitru Hurubă!
Eugen EVU

- . i x

noaștere, o testare a modului și 
a nivelului la care receptăm, 
gândim și regândim realitatea 
în diferite etape ale vârstei. 
Căci spune autorul la pagina 
165: “S-a întâmplat să te naști 
într-o vreme, într-o țară, într-un 
mediu, care ți-au încătușat 
soarta, ți-au limitat împlinirea. 
Aici, acum, așa, n-ai cum să te 
realizezi. Argumentul e 
îndreptățit și/sau fals. El 
dezvăluie neșanse și dezvăluie 
inaptitudini.” Iar dacă mai 
adăugăm acestui citat încă 
unul de pe coperta a IV-a, vom 
avea imaginea întregită a 
conținutului unei cărți de reală 
necesitate pentru lectură: "O 
expunere liberă de prejudecăți 
scrutează moralitatea practică 
a individului, “de la tinerețe 
pân'la bătrânețe". Copilăria, 
adolescența, maturitatea, 
senectutea au căutări, 
alternative, drame specifice." 
Deși “Un soi de variațiuni pe o 
temă dată, cum consideră 
autorul,, tema fiind viața, de la 
naștere până la moarte.” 
(p.265). VÂRSTELE OMULUI 
se detașează net de scrierile 
sale anterioare având un plus 
de sentimentalism care, dorit 
sau nu de autor, îi vine foarte 
bine.

TOAMNĂ LA PANC1U
Rămășițele zilei 
se amestecă ambiguu 
printre frunze și struguri, 
ai spune că 
un pictor excentric 
sejoacă 
aruncând culorile pe pânză, 
cel ce vine toamna aici 
își amână moartea 
cu încă o iubire, 
țărâna din el 
se face atât de ușoară 
încât 
plutește ca o frunză ruginie 
în nervurile căreia 
se păstrează neatinsă 
nostalgia 
după copacul 
din care s-a desprins.

JOC LIVRESC W
Și iar verde matostat 
suflă vântul pe-nserat 
printr-un nai dezacordat 
tânguindu-se pe-o rană 
de pavană diafană 
dintr-un veac îndepărtat, 
trece vântul peste sat 
precum un poet damnat 
prin strânsoarea zilelor, 
odelor, idilelor 
dându-le un strai ritmat, 
printr-un spațiu ondulat 
peregrin stigmatizat 
trece-un mire întomnat 
fără-alai. fără mireasă 
umbra lui nenorocoasă 
îl urmează neguroasă 
călător îndurerat, 
apa vântului, zglobie, 
o să-l poarte irizat 
pe-un tărâm transfigurat 
șiroind de poezie.

Ionel AMĂRIUȚEI

Piesa “Păcală, Ursul și 
Balaurul”, prelucrare de George 
Negraru după FI. Smarandache, 
pusă în scenă de Teatrul “I.D. 
Sîrbu” din Petroșani, în regia lui 
Boris Melinti, este un succes. L- 
a demonstrat, deunăzi, în 
spectacolele susținute la Deva, 
unde preșcolari și școlari au 
urmărit, prin participare afectivă, 
o poveste a cărei acțiune se 
desfășoară în limitele unui firesc 
fermecător.

Primul spectacol de la Deva 
a fost rezervat preșcolarilor. In 
sala mare a Casei de cultură au 
fost doar 6 grupe de preșcolari 
de la grădinițele cu PN nr.2 și 9. 

lAș zice, o mână de copii! Dar ei

7 "Păcală, Ursul și Balaurul
— • W • w •     ■ • ă* “

// altfel, sunt 
foarte 
talentați”.

“Întreaga

(sau credibilitatea firescului artistic) J^âsa ?aaf

au “umplut" 
realmente sala 
prin participare, 
prin dialog cu 
personajele 
piesei, prin 
susținerea
muzicii ce întregea fericit 
fundalul sonor, prin “da”-uri și 
“nu”-uri, și aplauze îndelungi.

“George Negraru a scris un 
spectacol de excepție, pentru 
că el însuși este un om de 
teatru deosebit - aprecia dna 
Mariana Duna, educatoare la 
Grădinița cu PN nr.2. Am 
colaborat în activitatea 
artistică, mai bine zis mi-a fost 
un adevărat dascăl. M-am

bucurat nespus să-l revăd pe 
scenă și ca actor, dar mai ales 
ca realizator al unei prelucrări 
dramatice deosebite”.

“l-am recunoscut stilul de 
lucru, dragostea cu care se 
apleacă asupra temelor 
rezervate celor mici și în mod 
deosebit a preșcolarilor. Ceea 
ce ne-a oferit azi George 
Negraru - precizează dna Oara 
Sângerean, educatoare la

Grădinița cu PN nr.9 Deva - 
înseamnă dragoste pentru artă, 
pentru valoarea ei, pentru 
colectivul cu care lucrează, 
dăruire în punerea în scenă a 
piesei. Fondul muzical, în care 
am recunoscut, de asemenea, 
talentul lui George Negraru, a 
susținut inspirat acțiunea piesei. 
Copiii au reacționat pozitiv la 
fiecare tablou, la fiecare replică, 
însuflețindu-i pe actori, care, de

talentului, 
oferindu-ne un spectacol foarte 
bun - remarca dna educatoare 
Marioara Hărțăgan. Iar copiii - 
Bogdan, Lorena, Ștefan, 
Monica, Tudor, Andrei, lonuț, 
Roxana - se întrec în a-și 
împărtăși impresiile”.

Întreaga trupă înseamnă 
Boris Melinti (Păcală), Nicoleta 
Nicolescu (Ursul), Adi Timofte 
(Străjerul), Oana Liciu (Baba

Cloanță), LiiiCodreanu' 
(Balaurul și Ileana 
Cosânzeana), Simona Burtea 
(fata împăratului), George 
Negraru (Împăratul), ca și cei 
care semnează regia tehnică 
(Ion Lucian Negraru), lumini 
(Alex. Niculescu), sonorizare 
(Ecaterina Babi). Împreună, 
actori, scenarist, regizor au 
pus în valoare o fermecătoare 
piesă, scrisă anume pentru 
copii și redată acestora gu 
acel firesc artistic care o face 
nu numai credibilă, ci chiar 
folositoare.

Lucia. LICIU
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ARBITRII ȘI OBSERVATORII - 
etapa din 7 noiembrie

DIVIZIA D
CFR MARMOSIM - MIN. 

BĂRBĂTENI, arbitri: Daniel 
Thirt, Claudiu Durlescu și 
Răzvan Avram, obs. Grigore 
Macavei.

CONSTR. HUNEDOARA - 
MIN. POIANA RUSCĂ: Adrian 
Radu, Marian Lucaci și Cristian 
Petreanu, obs. Petru Spărios.

FC DACIA ORĂȘTIE - 
RETEZATUL HAȚEG: Daniel 
Dudaș, Ionel Cârstea și Zoltan 
Gergely, obs. Stan Hanzi.

MIN. ANINOASA - VICT. 
DOBRA: Vasile Capotescu, 
Beniamin Popescu și Ovidiu 
Toderiță, obs. Emil Muntean.

CASINO 1LIA - UNIV.
PETROȘANI: Sorin Ciotlăuș, 
Nicolae Sebeș și Dorin Tincu, 
obs. Mircea Pădurean.

VICT. CĂLAN - CIF 
ALIMAN BRAD: Petru Zlate, 

x_____________________________  

i Bf'se^fca Creștină ' 
, Baptistă ”Be,tef" \ 
z Siberia \

Vă invită cu dragpste la , 
I serviciile speciale de evan

ghelizare, care vor avea loc: \ 
>' Vineri, 5 noiem- 

I brie 1999, orele 18-20; \

Sâmbătă, 6 no- . 
I iembrie 1999, orele 18-20;

& Duminică, 7 no- \ 
I iembrie 1999, orele 10-12 

. și 18-20.
Primiți mesajul pastorilor 

I evangheliști Dan Arsenault, 
Ron Kuhns și al formațiilor 

I muzicale "Harul" din Hațeg

A

\

\

( ș/ al "Fraților Groza". 
Vă așteptăm cu drag,

I Pastor Florin Doboș '
X XX x, X -X- X x x x

Utilizatori de țevi din PE si PVC!
» 9

Societatea comercială COMAT DEVA 
SA vă oferă, din stoc, o gamă variată de țevi 
de alimentare cu apă și canalizare din 
import.

Informații veți obține la tel. 054/217210; 
233137, int. 132, sau la sediul firmei din 
Deva, str. Depozitelor, nr. 5.

Persoana de contact: d-na Petrean Ana.
Comat Deva oferă produse pentru toți, 

servicii pentru fiecare.

VZ Vineri,
5 noiembrie

7VR1
9.00 TVR lași 11.00 TVR 

Cluj-Napoca 12.00 Rock la mie
zul nopții (r) 13.00 TVR Timi
șoara 14.15 CiberFan 14.30 Tri
buna partidelor parlamentare 
15.00 Scena 15.30 Emisiunea în 
limba germană 17.30 Cuvânt 
pentru necuvântătoare 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.00 Avan
premieră Știri 19.05’Amintiri din 
secolul 20 19.10 Sunset Beach 
(s, ep. 565) 20.00 Jurnal. Știrea 
zilei. Sport. Meteo 20.55 Doi bă
ieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 6) 
21.55 Culise (mag.) 23.30 Jur
nalul de noapte

TVR 2
8.50 Bzzz! Un super-maga- 

zin pentru copii...mai mari! 10.15 
Limbi străine. Spaniolă 10.40 O 
familie ciudată (s) 11.10 Familia 
Simpson (s) 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 TVR Craiova 
14.40 TVR Cluj-Napoca 15.00 
Delfi și prietenii săi (d.a) 15.50

Sorin Corpadi și Marius 
Negrea, obs. Vasile Nemeș.

METALUL CRIȘCIOR - FC 
PAROȘENI - VULCAN: Eduard 
Kovăcs, Cosmin Danciu' și 
Eugen Ambruș, obs. Doru 
Toma.

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN

GLORIA GEOAGIU - 
UNIREA VEȚEL: Marin 
Ormenișan, Marius Petrean și 
Vlad Biriș, obs. Pavel Marincău.

ENERGIA DEVA - VENUS 
CHIȘCĂDAGA: Traian Melha, 
Claudiu Crăciuneac și loan 
Hrițcu, obs. Nicolae Stanciu.

RODOSTAR DEVA - 
SANTOS BOZ: se joacă în 6 
noiembrie, ora 14,00: Erno 
Magyari, Aurelian Lagu și 
Cornel Pop, obs. Ilie Ștefăniță.

Pronosticul redacției 
“Cuvântul liber” Deva 

la superconcursul 
interredacțional 

organizat de Regia 
Autonomă Loteria 

Națională 
7 noiembrie 1999

1. BOLOGNA - INTER 2
2. LAZIO-VERONA 1
3. LECCE-UDINESE X
4. MILAN - VENEZIA 1
5. PIACENZA - PARMA 2
6. REGGINA-ROMA 2
7. TORINO-JUVENTUS 2
8. ALZANO - COSENZA X
9. BRESCIA-ATALANTAX
10. EMPOLI - RAVENNA X
11. GENOA- MONZA 1
12. TREVISO -TERNANA 1
13. VICENZA - PISTOIESE 1

Alin Bonța

Un cântec, o glumă... 16.00 Ob
sesia (s) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Cinemato
graful vremii noastre-19.15 Ga
leria marilor interpreți 19.45 Vi- 
deoclipuri 22.00 Lumea spor
tului 22.45 Infidelități (s, ep. 6)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur (s) 
11.00 Rivalitate în lumea modei (f. 
Australia 1997, p. I) 13.00 Știrile 
amiezii_13.15 Viitorul începe azi 
(s) 14.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
Oțelul - FC Argeș (d) 16.00 Luz 
Maria (s; ep. 137) 17.00 Știri 
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 
19, 20) 19.00 Observator 20.00 
Văduva neagră (dramă SUA 
1994) 22.00 Observator 22.30 
Vitamina V - Veselie: „Clanul 
Popeștilor” 23.00 Colecția Jackie 
Chan: spiritele templului

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! (mag. matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 Arca 
lui Noe (r) 12.30 Royal Canadian

Programe TV - sâmbătă și duminică
SAMBA TA 
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TVR 1
7.30 Știrile de sâm

băta asta 9.00 Mica si
renă (d.a) 10.00 Car
tea de folclor 10.30 Vă 
place filmul? 11.00 
Judo 12.00 Box 16.00 
Judo. Finalele pe 
echipe ale campiona
tului european (d)
16.55 Rugby: Finala 
campionatului mon
dial 19.00 Perechea 
potrivită 19.30 Carol 
și compania (s) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport
22.30 Surprize, sur
prize (div.) 22.30 Dr. 
Quinn (s, ep. 6) 23.20 
Jurnal

TVR 2
8.30 Născuți printre 

animale sălbatice (do) 
9.00 Osia lumii 10.30 
Cireșarii (s, ep. 7) 
11.10 Videoclipuri
11.30 Pe urmele lui 
Phineas (do) 12.30 
TVR Timișoara 13.30 
Muzeul Orsay (do) 
14.20 Atlas 15.00 Poli
ție judiciară (s, ep. 11) 
16.00 Obsesia (s, ep. 
52) 16.40 Santa Bar
bara (s) 18.25 Reve
nirea cangurilor (do) 
19.40 Teatrul TV pre
zintă: „Războiul dom
nului” 22.00 Fotbal 
Meci din Campionatul 
Spaniei (d)

ANTENA 1
9.00 Secolul femeilor 

(do) 10.00 Casa de pia
tră 11.00 Orient Ex
press (talkshow) 13.00 
Cu Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 14.00

Air Force (s, ep. 25) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 
58) 13.50 Ani de liceu (s, ep. 
45) 14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s) 15.15 
Miami Sands (s, ep. 7) 16.00 Tâ
năr și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 
60) 10.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dosarele X (s, ep. 128) 21.30 
Profiler - psihologia crimei (s, ep. 
10) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00 -12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Nimic personal 
(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 
Casper (d.a) 17.30 Dragoste și 
putere (s) 18.20 Acasă la bu
nica 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 Dan
tela I (dramă SUA ’84, p. I)

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 

8.00 Dimineața cu Prima 12.00 
Nadine Show (r) 13.00

Fotbal Divizia A 
Ursus: FC Brașov - 
Universitatea Craiova 
(d) 16.40 Fashion Club 
17.00 Fotbal FC Na
țional - Farul Con
stanța (d) 19.00 Ob
servator 20.00 Opera
țiunea Delta Force 2 
(f.a. SUA 1997) 22.00 
Observator 22.30 
Sfântul Moise (co. 
SUA 1980)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule 

(s) 10.0 Lois și Clark 
(s, ep. 47) 11.00 Pro
motor 11.30 www. 
apropo.ro 12.00 Pro
fesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Generația PRO 
17.00 ProFashion 
(mag.) 17.30 Super 
Bingo (d) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Vacanța 
mare la PRO TV 21.00 
Parteneri de ocazie (f. 
a. SUA 1991) 22.45 
Știrile PRO TV

DUMINICĂ

7 NOIEMBRIE

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki 
Miki... (magazin pentru 
copii) 11.00 Viața 
satului 13.30 De luni 
până duminică 14.15 
Divertisment 16.00 
Lumea bărbaților (s) 
16.25 Auto Club 16.55 
Blankenese (s, ep. 6) 
17.45 Spectacolul 
lumii 19.00 Perechea 
potrivită 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.25 Duminica 
sportivă 21.50 Fortă
reața (acțiune SUA 
1996)

Show-ul de noapte (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 Ro
mânie, Românie... 19.15 Ka
raoke Show 20.00 Alegeți fil
mul 21.30 Real TV 22.00 Ro
mânie, Românie...

HB®
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Operațiunea 
Delta Force 2 (f.a. SUA 1997)
12.30 Alaska (f.a. SUA 1996)
14.15 Războinicii stelari (s)
14.45 în vizorul Mafiei (thriller 
SUA 1996) 16.15 Cine știe 
câștigă (dramă SUA 1994)
18.30 Totul despre sex (s) 
19.00 Despărțirea (co. SUA 
1994) 20.30 Selena (dramă 
SUA 1997) 22.45 Concert 
Janet Jackson: The Velvet Rope

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

dimineața, România 9.00 Știri 
locale (r) 9.15 La izvorul dorului 
(r) 9.40 Info matinal 10.30

TVR 2
8.30 Născuți printre 

animale sălbatice (do)
9.30 Napoleon (do, p. 
II) 10.30 Cireșarii (s, 
ep. 8) 11.10 Arca lui 
Noe 11.40 TVR lași
14.30 Mapamond 
15.00 Poliție judiciară 
(s, ep. 12) 16.00 Obse
sia (s, ep. 53) 16.45 
Santa Barbara (s)
18.30 Timpul trecut:
Karnak, o istorie în
gropată (do. ist.) 20.25 
Integrale: Stevie
Wonder 21.25 Fide
litate (co. SUA ’96)
22.55 Sportmania

ANTENA I
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.00 Teo și 
Mircea Șou 11.00 Buni 
prieteni 11.40 Seria 
Stan și Bran: Aventuri 
cu câinele nostru (co. 
SUA 1931) 13.00 Dumi
nica în familie 14.00 
Fotbal Divizia A Ur
sus: FC Onești - 
Dinamo 18.00 Dragos
tea învinge (s) 19.00 
Observator 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TV
8.00 Super Abraca

dabra 11.00 Destine 
celebre 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.25 
O propoziție pe zi 
13.35 Ce se vede 
14.20 Chestiunea zi
lei 15.00 Le Monstre 
(f) 16.45 Echipa Mo
bilă 17.00 Beverly 
Hills (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Cupi- 
don (s, ep. 10) 21.00 
întâlnire cu Venus 
(co. SUA ’91) 23.00 
Procesul etapei

Dintre sute de ziare (r) 11 15 
Secția de poliție (s) 12.00 Linia 
întâi 13.00 îți mai aduci aminte 
Doamnă 14 .00 Medici la datorie 
(s) 15.00 Știri 15.15 Post me
ridian 16.30 O singură viață (s)
17.30 Deva Mix 18.00 Știri 
18.10 Lou Grant (s) 19.00 
Secția de poliție (s) 20.00 Ac
tualitatea Tele 7 20.45 Știrile 
locale 21.00 Dintre sute de zia
re 22.00 Lumea în clipa 2000 
23.20 Tentații 0.00 Știrile locale

?RO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

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

Readttia nu-și asumă mo
dificări ulterioare interve
nite în. programele postu
rilor T\.

Vineri,
5 noiembrie

Z> BERBEC
(21.III - 20.IV)
Reușiți să avansați în 

profesie exact în postul pe 
care l-ați dorit. Nu este greu 
să-l obții, mai greu este să-l 
păstrezi.

Z TAUR
(21.IV - 21.V)
Puteți răsufla ușurați, 

eforturile de până acum nu au 
fost în zadar. Dacă continuați 
ce ați început, veți ajunge mai 
repede la împlinire. Succese la 
locul de muncă.

S GEMENI 
(22.V - 21.VI) 
în căsnicie sau în relația cu 

partenera evenimentele se 
succed cu repeziciune. Le 
vețj face față.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)
O zi bună și liniștită pentru 

Raci. Ar fi bine să vă 
împrospătați sufletul și trupul 
prin sport. Puteți face cu 
familia o excursie sau o vizită 
la un muzeu.

Z LEU
(23.VII - 22.VIII)
Nu strică să vă apropiați 

mpi mult de semenii dv. Nu vă 
fie teamă de cei care vă 
admiră și vă respectă; ei sunt 
la fel de retrași ca dv. și uneori 
trebuie să faceți dv primul pas.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)
O zi ce vă aduce satis

facție; s-au rezolvat conflicte
le la locul de muncă, iar viața 
personală este mai echilibrată.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)
Greutăți acasă și la locul de 

muncă, neînțelegeri cu 
partenerul. Nu cereți ajutorul 
nimănui, descurcați-vă singuri.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)
Sunteți când optimiști, când 

pesimiști, dar nu aveți vreun 
motiv să fiți așa.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Vă veți restabili nivelul 

popularității și competenței 
profesionale. Pentru cei 
singuri este posibilă o logodnă 
ori o căsătorie.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Partenerul dv este singurul 

pe care vă puteți baza într-o 
problemă și ar merita să vă 
stăpâniți pornirile, toanele.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Pe doamnele din Vărsător le 

așteaptă o zi cu șanse schim
bătoare. Sunteți într-o perioa
dă propice călătoriilor și iniția
tivelor de afaceri. Puteți spera 
în îmbunătățirea situației 
financiare.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)
Persodrta iubită nu acceptă 

că pentru dv munca este pe 
primul plan. Azi începeți ziua 
cu multă energie și totul se va 
rezolva. Aveți nevoie de mai 
multă odihnă.

apropo.ro


an. Tel. 211512, 092/ 
737813.VANZARI

"cumpărări

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

• Vând casă, gaz, teren 
intravilan, Petreni. Informații 
tel. 672355. (6314)

• Vând casă Rapolt și 
BMW 318, neînmatriculat. 
Tel. 262083 (5851)

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

• Vând autofurgonetă Re
nault Trafic, benzină, în 
circulație. Tel. 094/561810, 
218308 (seara). (6149)

• Vând talon și piese 
BMW 518, tel. 648906, după 
ora 20. (7731)

• Ofer la schimb camion
6 tone, contra garsonieră 
sau apartament în ora
șele: Orăștie, Deva, Brad, 
Hunedoara. Tel/fax: 054/ 
242580(7732)

• Vând Audi 100 Turbo 
Diesel, 1985, CI, numere 
noi și Audi 100, CC, ben
zină, 1983, neînmatriculat, 
nerulat în țară. Hațeg, tel. 
770735, 092/876141,

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), vi
deo, satelit. 092/368868. (6138)

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

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

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

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, ieftin și pe 
loc. Tel. 094/859958 (6198)

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

• Termoprofil SRL, prin 
depozitul din Deva, comer
cializează plafoane suspen
date Donn, ghips carton, 
structură galvanizată, vată 
minerală Tel, ferestre și uși 
PVC. Informații la tel. 054/ 
625110, 054/243557, 092/ 
740048(7729)

• Vând chioșc alimentație 
publică, vad deosebit și 
rulotă amenajată pentru 
comerț. Tel. 094/561810. 
218308 (seara). (6149)

• Vând mașină preparat 
sifon cu răcitor, umplutor și 
capsator sticle. Tel. 094/ 
561810,218308 (seara). (6149)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriere 
spațiu ultracentral, minimum 
15 mp. Tel. 093/215550, 
225640(6150)

• Cedez cu chirie chioșc 
alimentar în Piața Centrală 
Deva. Tel. 094/561810, 
218308 (seara).(6149)

OFERTE DE
SERVICII

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

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

• S.C. TCIND SA Orăștie
angajează inginer sau sub- 
inginer cu experiență în 
domeniu, pe funcție de exe
cuție, vinde autobuz Ikarus, 
stare bună, 43 locuri. Infor
mații la tel. 242709, birou 
personal salarizare sau la 
sediul societății, str. N.Titu- 
lescu, nr. 60, Orăștie, județul 
Hunedoara. (7727)________

• Societatea comercială 
lug SA din Hunedoara, str. 
Peștiș, nr. 1, R.C.J. 20/117/ 
1992, cod fiscal R3628710, 
organizează, în condițiile 
legii,'concurs pentru ocu
parea postului de directbr 
economic. Condiții: studii 
superioare de specialitate 
și vechime minimum 5 ani 
Concursul va avea loc la 
sediul societății în data de 
25.11.1999, ora 13, iar 
tematica se poate obține d® 
la conducerea unității. 
(7559)

• Angajez ospătar, bar
man, bucătar pentru restau
rant. Informații tel. 234087, 
230747.(6321)

• S.C. Olimpiu-Comexim 
SRL Simeria, str. Liliacului, 
4, tel. 054/261516, achizi
ționează piei bovine la 
următoarele prețuri: până la 
12 kg - 14 000 lei/kg, 
peste 12 kg - 11 000 lei/ 
kg.(6144)

I COMEMORĂRI

• Cuvintele sunt nepu
tincioase și nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră 
acum când se împlinesc 6 
luni de la trecerea în eter
nitate a dragului nostru soț, 
tată și bunic

ing. ILIAN TRAIAN
Durerea pierderii tale ne 

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

• Reamintim celor care 
l-au cunoscut că se împli
nesc 2 ani de lacrimi, dor, 
jale și singurătate de când 
a plecat pe drumul veșniciei 
cel mai scump soț, tată, 
socru și bunic

• Duioasă aducere 
aminte și un ultim omagiu

FIRUTEITUREANUt

la 6 săptămâni de la de
ces. Vei dăinui ca o floare/ 
în sufletul și în inima mea/ 
Așa cum te-am cuprins/Cu 
mulți ani în urmă, în Ea! Tili.

• Cu adâncă durere amin
tim că în data de 10.11.1999 
se împlinește un an de când 
draga noastră soție, mamă, 
bunică și soacră

DIACONESCU ELSA- 
ELISABETA 

ne-a părăsit pentru totdea
una. Slujba de comemorare 
va avea loc la Biserica Ca
tolică Hunedoara, în 07.11. 
1999, ora 12. Fie-i țărâna 
ușoară. Familia. (7557)

• Se împlinesc șase luni 
de la dispariția celui care a 
fost un om deosebit,

MOCĂNIȚĂ 
CONSTANTIN

Comemorarea va avea 
loc în 06.11.1999, la 
Biserica “Nașterea Maicii 
Domnului” din Deva, Micro 
15, ora 10. (6322)

Victor Pițurcă a fost demis!
Ieri, în ședința Comitetului Executiv al FRF, 

antrenorul echipei naționale de fotbal a României, 
Victor Pițurcă, a fost demis. Nu se cunoaște, 
deocamdată, numele succesorului său la cârma 
Naționalei.

.4 ASIGURAREA POPUIARĂ ROMANĂ SA
Societate de asigurare - reasigurare 
Sucursala Hunedoara - Deva

Piața Victoriei, nr.2, cam.409, tel./fax 233814
vă oferă condiții avantajoase de protejare prin:

- asigurări de autovehicule și Carte verde;
- asigurări de răspundere a transportatorului;
- asigurarea mărfurilor pe durata transportului;
- asigurarea de răspundere civilă;
- asigurări de persoane altele decât cele în viață;
- asigurări medicale pentru călătorii în străinătate;
- asigurări de incendiu și alte bunuri;
- asigurări de pierderi financiare;
- asigurări agricole.
Asigurarea Populară Română vă oferă:
- protecție maximă prin reactualizarea valorii bunurilor asigurate;
- flexibilitate in negocierea condițiilor și a primelor de asigurare.

Cu noi viitorul este mai sigur!
Director, loan Stănilă

S.C. MCMSANITFARMVET S.R.L.
DR.MIHĂILĂC-TIN

■ CABINET VETERINAR

PROGRAM: L ■ V: 8-19; S: 8 -14 
DEVA, B-dul IULIU MANIU, BL. 1/11 

(VIZAVI DE McDONALD’S) 
TEL/FAX: 054 - 234552

• CONSULTAȚII
• TRATAMENTE
• VACCINĂRI
• URGENȚE
• CHIRURGIE
• EXAMEN DE LABORATOR
• TRATAMENTE LA DOMICILIU

* FARMACIE VETERINARĂ
PET SHOP - FOOD SHOP

DIVERSE

• S.C. Vectra Import-Ex
port SRL, cu sediul în Deva, 
str. Titu Maiorescu, bl. L3. 
ap. 3, solicită eliberarea 
autorizației de mediu pentru 
spațiul comercial situat în 
Deva, str. luliu Maniu, bl. 4, 
parter. Eventualele contes
tații se pot depune la Agenția 
pentru Protecția Mediului, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, Deva. 
(6318)

IONEL STANCA
Parastasul de po

menire va avea loc în 
7.XI.1999, la Biserica 
Ortodoxă Câmpuri Sur- 
duc. Dumnezeu să-l ierte 
și sâ-l odihnească în 
pace! Familia. (6316)

• Familia îndoliată anunță 
cu durere trecerea a șase 
săptămâni de la dispariția 
prematură a celei care a 
fost

RĂDUT LIANAt

mamă și soție de neuitat. 
Parastasul de pomenire 
sâmbătă, 6 noiembrie 1999, 
ora 14, la Cimitirul Bejan. 
(6145)___________________

• La trei ani de la ple
carea dragei și neuitatei

OTTILIA PATKO
îi aduc un pios omagiu și 
flori prietenele: Dudu, 
Medy, Mia, Jeni, Cecilia, 
Tatiana și vecinii, alături 
de familie. Dumnezeu s- 
o odihnească în pace!

• Cu adâncă durere soțul 
loan, fiica Liana și nepoata 
Raluca anunță moartea 
fulgerătoare a celei care a 
fost

CLAUDIA-CARMEN 
DĂNCILĂ 

farmacistă. Corpul neînsu
flețit se află depus la Casa 
Mortuară Deva. înmormân
tarea va avea loc în 06.11. 
1999, ora 13. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace 
sufletul ei blând. (6325)

in meciuri restante 
din Divizia A 

•Rapid - Ceahlăul P.N. 1-2 (0-1) 
•FCM Bacău - Dinamo 0-3 (0-1) 
•Astra PI. - FC National 1-1 (0-0) 

Mare surpriză în Giulești!
Rapid, fără Sergiu Radu, Târ- 
țău și Bolohan pe teren, a su
ferit o înfrângere pe propriul 
teren cu 2-1 în fața Ceahlă
ului, riscând să piardă titlul și 
regretă tot mai mult plecările 
jucătorilor Ganea, Șumudică, 
Nanu și Pancu. FCM Bacău a 
fost învins, tot acasă, cu 3-0 
de Dinamo, după un joc bine 
apreciat al “câinilor roșii". 
Stoichiță s-a mulțumit în final 
cu un rezultat de egalitate la 
Ploiești.

A mai rămas o singură 
restanță, meciul dintre Stea
ua și FC Argeș. (S.C.)

CN “Minvest” SA Deva
cu sediul în Deva, P-ța Unirii, nr. 9 bis, organi

zează în data de 12.11.1999 analiza de oferte pentru 
execuția lucrărilor "Protejarea locală a unor 
interioare din biserica ortodoxă Ghelari”, în 
conformitate cu prevederile OG 12/1993, republicată.

Listele de cantități de lucrări se pot obține de la 
sediul Companiei, compartimentul restructurare, 
dezv. soc. comerciale.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 054/ 
213040, 213041, int.150.

Asociația Generală a
f

Economiștilor din România 
Filiala Hunedoara 

va organiza o dezbatere pe tema 
Ord. Guv. Nr. 73/1999 privind 

impozitul pe venit.
Economiștii interesați de acest subiect sunt invitați 

să participe la dezbaterile care vor avea loc în data 
de 11.11.1999, ora 14, în sala de ședințe a Băncii 
Comerciale Române, Sucursala Județeană Deva, 
Piața Operei, nr. 4.

Relații suplimentare la tel. 219219.

COMPANIA DE DISTRIBUȚIE

ADEPT
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 

desfășurări 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 Ia data de 15.11.1999.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (tipografie); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva
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Una dintre firmele conducătoare din domeniul berii în 
Belgia dorește să angajeze pentru fabrica sa de bere din 

BLAJ/JUDEȚUL ALBA, un

INGINER PENTRU FABRICA DE MALT
9

Cerințe:
• Absolvent al Facultății de Industrie Alimentară, secția 

Tehnologia Fabricii Berii și Malțului
• Cunoștințe de operare calculator (Word, Excel)
• Cunoștințe de limba engleză (vorbit, scris)
• Disponibilitatea pentru lucrul în program prelungit
• Aptitudini tehnice

Se oferă:
• Posibilitatea de a lucra într-un mediu profesional, 

competitiv
• Salariu atractiv
• Acces la pregătire profesională, oferită de companie

Dacă sunteți interesat, trimiteți un CV însoțit de 
scrisoare de intenție și copii după actele de studii, până 

la 12 noiembrie 1999, la:
SC BIANCA INTERBREW BERGENBIER SA - Blaj, 

Departamentul Resurse Umane, Str. Gh. Barițiu, nr. 32, 
Blaj, Jud. Alba, Fax: 058/884020

Consiliul de administrație al 
SC Farmaceutica Remedia SA

cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 43, jud. Hunedoara, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la data de 22 
noiembrie 1999, ora 11.00, la sediul societății, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 august 1999- 

ORDINEA DE ZI va fi următoarea:
1. Aprobarea cererii de ofertă privind selecția administratorului.
2 Aprobarea criteriilor de selecție a administratorului și ponderea 

acestora.
3. Aprobarea grilei de evaluare a ofertelor.
4. Aprobarea datei și locului desfășurării concursului de selecție.
5. Desemnarea reprezentanților ce vor negocia și semna Con

tractul de administrare.
6. Diverse.
Dacă în data de 22 noiembrie 1999 Adunarea Generală nu înde

plinește condițiile legale de întrunire, ea se reprogramează în data de 
23 noiembrie 1999, ora 11.00, în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la 
telefon 054-223260, între orele 8-15.

ot«^. CONSULT MEDICOM
Cel mai mare distribuitor de jucării, papetărie, 

cadouri, ornamente de pom

LICITAȚIE
Consiliul local ai municipiului Brad, județul Hunedoara, cu 

sediul in Brad, str. Republicii, nr. 18. organizează LICITAȚIE 
PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE, conform Legii nr. 58/1991 cu 
modificările și completările ulterioare, pentru VÂNZAREA 
URMĂTOARELOR ACTIVE:

1. Magazin electrice - sir. G-ral V. Milea, bl. 02, 
preț de pornire a licitației - 122.000.000 lei, garanția 
de participare la licitație - 4.000.000 lei.

2. Magazin patiserie - str. Libertății, bl. 01, preț 
de pornire a licitației - 280.000.000 lei; garanția de 
participare la licitație - 8.000.000 lei.

3. Magazin copii - sir. G-ral V. Milea, bl 02, preț 
de pornire a licitației -120.000.000 lei; garanția de 
participare la licitație - 3.600.000 Iei.

4. Camera de muncă și SC Runy SRL - str. Dacilor, 
bl. 13, preț de pornire a licitației - 360.000.000 lei; 
garanția de participare Ia licitație - 10.800.000 lei.

Licitația va avea loc pe data de 26.11.1999, ora 10.00, la 
sediul Consiliului local al municipiului Brad.

in caz de neadjudecare la prima ședință, licitația se va 
repeta săptămânal in fiecare zi de vineri.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra 
sumei de 50.000 lei/activ. zilnic, de la sediul Consiliului local al 
municipiului Brad, str. Republicii nr. 18. între orele 8-14, camera 
23. Vizitarea activului se poate face în zilele lucrătoare, între 
orele 8-14. Alte relații se pot obține de la Biroul tehnic al 
Primăriei municipiului Brad, camera 23. tel. 054-655784.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul 
Consiliului local al municipiului Brad, până in ziua licitației, ora 
9.00, documentele prevăzute de legislația in vigoare cuprinse in 
dosarul de prezentare a ofertei.

Participanții la licitație vor depune, la casieria Consiliului 
local al municipiului Brad, taxa de participare de 50.000 lei/activ 
și vor face, in cazul vânzării activului, dovada consemnării la 
dispoziția Consiliului local a garanției de participare la licitație.

Consiliul local al municipiului Brad

VREMEA 'î
Vremea va fi frumoasă, dar va deveni instabilă J 

■ pentru partea a doua a zilei, când sunt posibile ploi ■ 
| slabe. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile | 
| minime vor fi cuprinse între -3 și 6 grade, iar | 
. maximele între 8 și 14 grade Celsius. Dimineața se va . 
* semnala ceață. (Lucian Nistor) 1

McDonald’s are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Plăcintă cu caise
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei. 
Numai la McDonald’s!

UN BUN NECESAR

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

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

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

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

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

SONY Model : SLV-SE40

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

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

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

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

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

OljtlON
ORICf /îl în avantajul tău

DEVA: ■ ALTEX - B-dul Decebal, Bl. 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROSTAR - Str. 1 OaxTnbrie 1918 Nr. 87 
■ ELECTROSTAR - Str. Avram lăncii Nr. 8, parter ■ ALTEX - Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter.


