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în cei aproape 10 ani ce 
au trecut de la 
evenimentele din de
cembrie 1989 am asistat în 
repetate rânduri la 
manifestări de protest în 
stradă, soldate uneori cu 
acte de violență. Dintre ele 
s-au remarcat cel mai mult 
mineriadele, îndeosebi cea 
din 1991, când a fost 
asediată și ocupată parțial 
clădirea 
Guvernului 
României. 
Acum, cu
Miron Cozma după gratii, 
mineriadele par a fi de 
domeniul trecutului.

Dar iată că apar 
manifestări de protest cu 
violență și în alte zone ale 
țării, cum a fost recenta 
“romaniadă” de la Brașov. 
Protestul muncitorilor de la 
renumita întreprindere de 
autocamioane Roman S.A. 
s-a încheiat cu asedierea și 
bombardarea cu pietre a 
clădirii prefecturii și chiar 
cu încercări de incendiere 
a acesteia. Manifestări de 
protest se înregistrează 
aproape zilnic încât nu ne 
mai mirăm că se blochează 
o șosea națională sau o linie 
de cale ferată, că studenții 
nu se mai duc la cursuri 
etc.

La originea tuturor 
acestor acțiuni de protest 
se află nemulțumirea și 
disperarea cetățenilor față 
de decăderea continuă a 
economiei românești, cu 
consecințe dezastruoase 
asupra nivelului de trai al 
populației. Ce au făcut 
parlamentele și guvernele 
de după 1989 pentru a 
sprijini economia țării? 
Autocamionul românesc, 
tractoarele de la Brașov, 
locomotivele Diesel 

electrice de la Craiova nu 
puteau fi sprijinite și 
ridicate la nivele de 
performanță care să le 
facă supercompetitive pe 
piața mondială? Prin 
privatizări și programe 
speciale anumite produse 
ale economiei românești 
trebuiau să fie susținute 
pentru a nu-și pierde cota 
de piață.

Dar par
lamentele și 
'guvernele 

de după 
1989 nu s-au preocupat de 
susținerea economiei 
românești ci, dimpotrivă, 
au asistat neputincioase 
la prăbușirea ei. 
Disponibilizările prin 
ordonanțe, ajutoarele de 
șomaj și sociale nu țin de 
cald la infinit și nici nu pot 
ține loc de o economie 
reală. Banii din ordonanțe 
s-au cam terminat, se 
termină și ajutoarele de 
șomaj, locuri de muncă 
nu sunt, prețurile și 
cheltuielile cresc zi de zi.

Și, în aceste condiții, 
ce fel de perspectivă îi 
așteaptă pe oameni? Se 
pare că Uniunea 
Europeană a înțeles mai 
bine decât oamenii noștri 
politici gravitatea situației 
și pentru a preveni un 
dezastru s-a hotărât să ne 
ajute. Dar banii vor fi 
cheltuiți sub stricta 
supraveghere a consi
lierilor occidentali, pe 
baza unor strategii 
coerente de revigorare a 
economiei românești. 
Este exact ce ar fi trebuit 
să facă guvernele 
românești din 1989 până 
acum.

Tiberiu ISTRATE

Văzut chiar din interior, 
adică de către parlamentari, 
actualul Parlament este 
perceput și caracterizat de 
către unii făcători de legi ca 
un fel de ladă de gunoi a 
Guvernului, unde se aruncă 
pe bandă fel și fel de 
ordonanțe și ordonanțe de 
urgență, deoarece așa s-a 
întâmplat mai ales în actuala 
legislatură.

Privit din afară, în special 
prin intermediul TV, 
Parlamentul apare ca un or
ganism lipsit de vlagă, 
plictisit, preocupat de cu totul 
alte probleme decât cele 
acute cu care 
țara.

De altfel 
mentari cu 
îndelungate în Senat sau 
Camera Deputaților 

k recunosc fără rezerve că

se confruntă

unii parla- 
state mai

Simpozion pe o 
temă strinsentă 

Facilitați acordate
IMM-urilor

Camera de Comerț și 
Industrie a județului Hunedoara 
organizează la sediul său din 
Deva, în data de 12 noiembrie 
a.c., ora 10, simpozionul cu 
tema: Facilități acordate 
întreprinderilor mici și mijlocii 
conform Legii nr. 133 / 1999, 
prezentarea Euro Info Centre 
R.0 - 82, a programelor și 
inițiativelor europene deschise 
în favoarea României.

Vor participa reprezentanți 
ai Agenției Naționale pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii, ai 
unor organisme județene de 
sinteză, cu responsabilități în 
sprijinirea IMM-urilor din județ.

Informații și înscrieri la 
CCI Hunedoara - Deva, tel. 
212924 și 216792, fax 
218973. 

actualul Parlament este mai 
slab decât cel anterior, deși 
mulți dintre trimișii 
electoratului se regăsesc pe 
aceleași scaune în ambele 
legislaturi. S-ar putea trage

✓ ........... >
Căutând prin lada de gunoi 

a Guvernului
X__________ __________

de aici concluzia fie că în cei 
7 ani trecuți unii s-au cam 
ruginit pe locuri, odată cu 
trecerea vremii, fie că noii 
veniți s-au adaptat mai greu 
la stilul de lucru prea liber 
consimțit. Numai așa se 
poate explica, între altele, de 
ce săptămâna de lucru a 
parlamentarilor este de 
regulă de două, cel mult trei 
zile întregi pe săptămână, de 
ce lunea lucrează numai

Iluzii si
r

fum de tutun
De la 3 noiembrie a.c. au 

devenit operaționale și 
obligatorii prevederile 
Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 166/1999, 
modificatoare a Ordonanței de 
Urgență nr. 82/1997. Se referă 
în esență la prețul de vânzare 
cu amănuntul al produselor din 
tutun. El, prețul acesta de 
desfacere cu amănuntul, va fi 
fixat de producătorul intern sau 
de importator.

Scopul noilor măsuri, dacă 
nu e unul ascuns, este acela de 
a nu mai permite detailistului să 
practice prețuri speculative la 
țigările noastre de fiecare zi. 
Adică, dacă fabricantul sau 
importatorul realizează sau 
importă pachetul de țigări dintr- 
o marcă oarecare cu 5 cenți, 
Ministerul Finanțelor nu va mai 
adăuga ca până acum accize 

după-amiază, iar joi rar se 
întâmplă ca la vot să se 
întrunească cvorumul 
necesar votării unei legi. Dar 
să vedem cum mai lucrează 
parlamentarii în interesul 

național?
Demonstrându-și grija 

prioritară pentru promovarea 
legilor, cum arată datele 
centralizate, parlamentarii au 
trecut la capitolul „realizări" 
mai mult de 10.000 zile în 
actuala legislatură petrecute 
prin străinătate, unde s-au 
dus bani buni din aportul 
contribuabililor la buget. Apoi 
să nu uităm găurile negre pe 
care unii parlamentari le-au

de7,5Eurola 1000 de țigarete, 
ci doar de 2 Euro. Prin urmare, la 
poarta fabricii sau a depozitului 
en gros, acel pachet, de țigări va 

fi mai ieftin cu acea diferență de 
accizare. Ar urma în mod logic 
ca, pe factură, furnizorul să 
înscrie și prețul la care detailistul 
poate să vândă acel pachet de 
țigări.

Resorturile care au pus în 
mișcare o asemenea măsură - 
în ultimă instanță de control al 
prețurilor - cam în contradicție 
cu principiile economiei de piață, 
sunt mai multe.

După părerea noastră, unul 
dintre ele înseamnă o încercare 

provocat prin bănci, unde 
au avut acces la credite 
nelimitate și acordate 
preferențial, în funcție de 
poziție și de interese 
personale. Să mai amintim 
și de unele monopoluri 
asupra exporturilor de 
lemn, fier vechi și de alte 
materii prime, de 
implicarea în privatizări 
dubioase, de firmele 
particulare căpușe care au 
supt și sug masiv din profitul 
societăților comerciale cu 
capital de stat, de AGA și 
CA din care au tras o sevă 
substanțială, toate acestea 
avându-i implicați în 
afaceri pe unii 
parlamentari care trec în

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

timidă a guvernului de reducere 
a fiscalității începând cu cea 
indirectă. Și atunci zic:.dă-le 
doamne gândul cel bun. Țigara 
este un drog destinat 
consumului în masă. Nu-I poți 
obliga pe fumător printr-un act 
administrativ să nu mai fumeze. 
Poți interzice asta în anumite 
medii, dar asta e altceva. Un preț 
mai accesibil la țigară înseamnă 
cumpărători mai mulți, implicit 
locuri de muncă mai multe și 
stabile în industria autohtonă a 
tutunului și în sistemul de 
comercializare a produselor din 
tutun; mai înseamnă, tot implicit, 
venituri mai multe la bugetul 
statului provenite din celelalte 
forme de participare: t.v.a,

Ion CIOCLEI 

(Continuare în pag. 2)

Consilierii deveni 
ba aprobă, ba 

abrogă proiectele 
de hotărâri

Să-i mai înțeleagă cineva pe consilierii deveni! 
Nehotărâți oameni, uneori. Una hotărăsc acum, ca peste 
alte 3 zile să voteze altfel. Să fie de vină surmenajul? Căci 
în mai puțin de 2 săptămâni consilierii noștri locali s-au 
întrunit în nu mai puțin de 3 ședințe.

Printre altele, în ședința extraordinară din 29 octombrie 
a.c. s-a aprobat suspendarea mandatelor consilierilor 
Ovidiu Jurca și Cornel Roman și repunerea pe aceste funcții 
a celor 2 viceprimari ai municipiului. Astfel au stabilit 
aleșii noștri, având în față o hotărâre în acest sens a Curții 
Constituționale. La sfârșitul dezbaterilor, unii dintre

Sorina POPA

(Continuare în pag. 2)

Student ii
' 9

petroșăneni au 
intrat in (jreră

Baze pentru progres în zootehnia 
hunedoreană

0 nouă fază a cooperării
romano-germane

Marți, la ora 10, 
studenții din cadrul 
Universității Petroșani au 
declanșat greva generală, 
în fața sediului universității 
s-au adunat peste 450 de 
studenți care au fost de 
acord cu protestul. Pe 
zidurile U.P. au fost lipite 
afișe pe care sunt scrise 
lozinci: „Nu vrem vile, 
vrem cămine" - „Murim de 
foame, murim de sete, 
murim de frig.”

Președintele 
Sindicatului Studenților din 
U.P., Mircea Petrini, ne-a

declarat că deja a purtat o 
rundă de discuții cu 
prorectorul instituției, 
Nicolae Dima, care nu a 
avut nimic de obiectat 
vizavi de revendicările 
studenților dându-și 
aprobarea verbală. Mircea 
Petrini a mai adăugat că 
studenții petroșăneni vor 
protesta în fiecare zi între 
orele 8-12, iar joi vor 
organiza un marș de 
protest prin orașul 
Petroșani.

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în pag. 2)

în discuția purtată recent cu 
dl ing. Reiner Windirsch, fermier 
și consilier la Ministerul 
Agriculturii din landul Hessen 
(Germșnia), am abordat câteva 
aspecte esențiale vizând stadiul 
înfăptuirii proiectului pilot 
româno-german, inițiat cu doi ani 
în urmă, având ca obiectiv 
progresul zootehniei hune- 
dorene, respectiv creșterea 
animalelor în ferme profitabile. în 
context, spunea interlocutorul, 
bucuria cea mai mare constă în 
faptul că s-a reușit înființarea la 
Lăpușnic a unei ferme pentru 

^creșterea porcilor, aceasta

reprezentând un serios pas 
înainte comparativ cu acțiunile 
precedente.

Ca urmare atenția va fi 
concentrată în continuare la 
realizarea acestui proiect, 
asociația constituită aici având 
un efectiv de aproape 300 de 
porci. Dar să vedem în ce 
elemente concrete constă 
colaborarea româno-germană. 
Pe lângă selecția unorscrofițe 
și însămânțarea lor artificială

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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() Parlamentarii și netesee*>
ochii electoratului drept 
oameni onorabili și cinstiți.

învinuindu-se reciproc, 
unii parlamentari îi acuză pe 
colegii lor de demagogie 
(vezi cazul Marga referitor la 
manualele alternative). 
Certurile și disputele 
interminabile pe probleme 
mărunte macină o parte 
apreciabilă din timpul efectiv

(Urmare din pag. 1)

impozit pe salarii etc.
Cum însă Dracu nu face 

biserici, iar România, deși nu se 
află în Balcani, este o țară 
dominată de balcanism, teamă ne 
e să nu fie vorba de un alt resort, 
mai ascuns și mai perfid, interesul 
marilor importatori de țigări.

Prețurile devenite aproape 
prohibitive pentru marele 
consumator al țigărilor de import, 
acestea stăteau cu lunile și cu 
anii prin depozitele engrosiștilor 
imobilizându-le banii; ai lor și ai 
importatorilor. ,,îndulcirea” 
controlată a prețului de desfacere 
cu amănuntul este o soluție 
eficientă pentru sporirea 
consumului, deci și a rulajului. Ca 
,,perdea de fum" a fost 
amestecat în combinație și 
industriașul român din produse 
de tutun. între noi fie vorba, 
produsele lui - Carpați, Snagov, 
Coloana și altele - erau preferate 
de marele consumator și la 

(Urmare din pag. 1)

cu material seminal provenit de 
la reproducători din rasa Lan
drace, crescuți la ferme 
specializate din Germania, există 
intenția ca în primăvara viitoare 
să fie adus și un lot de zece 
scrofițe din rasă curată. în 
toamna viitoare, când produșii 
obținuți ajung la greutatea de 
sacrificare, se va putea face o 
comparație exactă asupra 
randamentului la tăiere, 
punându-se astfel în evidență 
caracteristicile genetice și pro
ductive superioare obținute prin 
însămânțări artificiale cu mate
rial biologic valoros, evident cu 
scopul de a aplica astfel de 
metode și în alte ferme cu profil 
similar. Cu asociații s-a convenit 
ca și furajarea să fie făcută 
după rețete aplicate în Germania.

Dl Reiner spunea că 
acțiunea de colaborare nu se va 
opri aici. Beneficiind de facilitățile 
existente, va fi adusă la un preț 
accesibil o instalație completă de 
mecanizare a furajării și 
întreținerii porcilor în crescătorie, 
obiectivul urmărit direct fiind cel 
al creșterii productivității muncii

Studenții petrosâneni
(Urmare din pag. 1) 9 9

nu intrat in grevă
Prezentăm mai jos lista revendicărilor 

studenților de la Universitatea Tehnică 
Petroșani

1. înghețarea prețurilor de cazare la 
nivelul stabilit în contract pe anul în curs;

2. Prelungirea termenului de plată a 
regiei pe cămin până la primele 15 zile 
din luna următoare pentru cazuri 
excepționale,-fără penalități;

3. Să se efectueze reparații la 
grupurile sanitare comune pentru a fi 
aduse în stare de folosință;

4. Să fie iluminate spațiile comune din 
cămine, iar corpurile de iluminat din 
spațiile comune să fie protejate cu 
dispozitive care să împiedice 
sustragerea acestora;

5. Controalele să se efectueze după 
ora 9.00 și nu mai târziu de 22.00;

6. Apa rece să nu mai fie restricționată 
(eventual să fie luată între orele 24.00- 
05.00);

7. Apa caldă să fie dată împreună cu 
apa rece și nu fără aceasta.

8. în cazul neschimbării atitudinii 
șefului serviciului social și a directorului 
economic administrativ față de studenți, 
la primul aspect nepoliticos sau injurios 
solicităm schimbarea acestora. De 
asemenea vom solicita această 
schimbare și în cazul nerespectării de 
către aceste două persoane a dispozițiilor 
senatului.

9. Solicităm punerea la dispoziția 
studenților, prin organizațiile lor sindicale, 
a tuturor dispozițiilor și hotărârilor care îi 
privesc, luate atât la nivelul M.E.N. cât și la 
nivelul U.P.

interesul
de lucru, ca și șmecheriile cu 
numărătoarea voturilor.

Toate cele relatate ne 
dau o imagine care are 
nevoie de multe retușuri în 
privința formării viitorului 
Parlament, care nu numai că 
ar fi dorit de o parte a

Iluzii 
de 

prețurile de până acum.
Dacă guvernul vrea să-i 

convingă pe români de bunele 
sale intenții, atunci să facă pasul 
mai departe. Sunt produse de 
fabricație autohtonă pe care 
fiecare român le consumă de trei 
ori pe zi (atunci când le are) - 
pâine, lapte, came. Fabricantul de 
pâine cumpără de la țăran grâul 
de panificație cu 1500 lei 
kilogramul, din care 300 lei 
subvenționează statul. Franzela 
de 1 kg ajunge la mine, 
cumpărător, cu 4000 de lei 
bucata. Trei sute și ceva la sută 
să reprezinte pierderile la 
transformarea grâului în făină 
albă, cheltuielile de fabricație și 
de desfacere până ajunge pâinea 
la consumator? Luați ca exemplu 
carnea de porc, de vită, de oaie. 
Negociați-o ,,în viu” cu țăranul și 
vedeți de câte ori îi crește prețul 

0 nouă fază a cooperării 
româno-germane

și sporului în greutate al 
animalelor. Pentru a vedea cum 
funcționează instalația 
respectivă, reprezentanți de la 
Consultanța agricolă a județului 
Hunedoara fac o deplasare în 
Germania.

Cum orice acțiune are 
succes atunci când ea este 
agreată de factori de decizie de 
la nivel central, s-a reușit acest 
lucru prin legătura stabilită cu 
președintele ANCA. Important 
este însă ca mediul de afaceri 
să se mențină la cote stabile și 
durabile. Colaborarea rămâne 
deschisă și în privința procurării 
unor utilaje de abatorizare și 
pocesare a cărnii.

Vorbind despre experimentul 
început la Râu de Mori, 
interlocutorul a ținut să precizeze 
rolul decisiv pe care-l au oamenii, 
în primul rând profesioniștii cu 
seriozitatea lor, în realizarea 
programelor stabilite. Din 
greșeala inițială s-au tras 
concluziile cuvenite, astfel încât

national f
electoratului ca având o 
singură cameră pentru a fi 
mai operativ și eficient, dar 
să cuprindă oameni 
devotați, cu un înalt simț 
patriotic, care să reprezinte 
cu adevărat interesul ma
jor național.

si fum...
r

tutun
până ajunge în carcasă pe 
cântarul detailistului. Veți re
plica: acestea nu includ accize. 
E drept, dar includ o speculă 
neestimată pe lanțul de la 
producătorul de grâu, de came 
în viu, de lapte și până la 
cumpărător. Și - au dat mâna 
mulți ca să garanteze siguranța 
și să asigure succesul acestei 
jupuieli generale. întrebați 100 
de dughenari, 100 de 
cârciumari, 100 de engrosiști 
cum se descurcă cu afacerile. 
Dacă veți găsi unul care nu se 
plânge că abia își duce zilele, 
atunci înseamnă ori că eu sunt 
prooroc mincinos, ori că se 
întâmplă minuni în România.

Are guvernul curajul să 
facă pasul mai departe? Dacă 
nu, restul e iluzie de fum... de 
tutun.

situații de acest gen să nu se 
mai repete. în același timp dl 
Reiner a mai precizat că scopul 
colaborării este acela ca de 
rezultatele acesteia să 
beneficieze asociațiile de 
producători agricoli și nu 
vârfuri sau persoane izolate. 
De asemenea am mai notat 
faptul că pe lângă schimbul 
operativ de informații tehnice 
și tehnologice, este în proiecție 
și o intenție ca în viitor să 
meargă tineri agricultori români 
la fermieri din Germania, unde 
să constate și să participe pe 
viu la lucrările specifice 
sezonului de deplasare. 
Exprimându-și părerea că a 
constatat un interes real și 
dorința de a îmbunătăți 
rezultatele de producție în 
agricultura hunedoreană, dl 
Reiner va reveni în primăvara 
viitoare cu gândul să amplifice 
colaborarea asociației agricole 
din Lăpușnic cu fermierii din 
Damstat - landul Hessen.

început de an universitar la Deva pentru

Prima promoție 
de studenți ai 

învățământului
9

la distantă
9

în timp ce în țară studenții își manifestau hotărât nemulțumirile 
la sfârșitul săptămânii trecute, la Deva se deschidea anul universitar 
pentru “bobocii” celor mai noi facultăți întemeiate aici. Vineri (5 
nov.), sala mare a Prefecturii a găzduit festivitatea de deschidere a 
anului universitar 1999-2000, organizată de Academia de Studii 
Economice din București, cu prilejul înființării Centrului Teritorial 
de învățământ Deschis la Distanță (primul din Ardeal) ce va funcționa 
pe lângă Colegiul Național “Decebal”.

"Am venit aici cu sujietul și cu mintea deschise și pentru că am 
găsit sprijin și dorința de a ajuta", afirma în cadrul festivității 
rectorul ASE, prof.univ.dr. Paul Bran. în plus, continua Dsa, “con
sider că învă(ământul la distanță reprezintă principala formă sub 
care se va dezvolta învățământul superior românesc în următorii 
ani ”. Pentru Colegiul “Decebal”, alegerea instituției ca gazdă a 
cursurilor ce se vor desfășura în cadrul amintitului centru constituie 
"o încununare a eforturilor care s-au făcut în acest sens, dar și o 
recunoaștere a valorii școlii devene ", după cum subl inia directorul 
Florin Ilieș, coordonatorul Centrului pe plan local.

La deschiderea festivă a anului universitar s-au aflat și alți 
reprezentanți ai ASE, care, printr-o fericită coincidență, sunt foști 
absolvenți ai Liceului “Decebal”, cum e cazul prof.univ.dr. loan 
Radu, directorul Centrului de învățământ la Distanță, și al 
prof.univ.dr. Dorin Zaharia, șeful catedrei de Informatică de gestiune 
din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune, la 
care, alături de Facultatea de Finanțe, au devenit studenți ai primei 
promoții aproximativ 250 de tineri (ori chiar mai puțin tineri) 
hunedoreni.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Consilierii deveni ba 
aprobă, ba abrogă 

proiectele de hotărâri 
(Urmare din pag. 1)

membrii Consiliului local 
Deva și-au luat chiar rămas 
bun de la cei 2, până atunci 
colegi. La sfârșitul 
săptămânii trecute aceiași 
consilieri s-au răzgândit 
pare-se cu privire la 
hotărârea adoptată.
Gheorghe Bogdan a venit cu 
o expunere de motive în care 
spunea: “Consider că 
hotărârea (cu privire la 
suspendarea calității de 
consilier a lui Ovidiu Jurca 
și Cornel Roman) nu a fost 
suficient documentată din 
punct de vedere legal și că 
în luarea acestei hotărâri 
consilierii au fost 
dezinformați. Ca urmare, 
propun abrogarea ei." 
Secretarul Primăriei Deva, 
loan Petru Albu, consideră 
că hotărârea respectivă ce a 
fost adoptată data trecută de 
plenul Consiliului este 
legală dar... E bine dacă se 
așteaptă precizări de la 
Departamentul Adminis

\ Medalie retrasă j 

! unor persoane I 
' Deputății au decis ca medalia “Crucea Comemorativă a celui I 
| de-al doilea război mondial 1941-1945" să fie retrasă persoanelor | 
■ care au suferit condamnări privative de libertate prin hotărâri . I judecătorești definitive și celor care au făcut parte din organele de I I represiune ale unor regimuri totalitare. Camera Deputaților a | 
! adoptat pe articole, în acest sens, un proiect de modificare a Legii . 
I 68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea Comemorativă a celui I I de-al doilea război mondial, 1941-1945".
1 Medalia "Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război 1 
I mondial 1941-1945” a fost acordată, la sfârșitul anului trecut, I 
I torționarilor Vasile Ciolpan și Ștefan Elecheș, prin decret 
* prezidențial, la propunerea Asociației Veteranilor de Război (AVR). 
| Vasile Ciolpan a fost director al închisorii de la Sighet, în perioada 
| epurărilor comuniste de după cel de-al doilea război mondial, i 
1 Ștefan Elecheș a deținut funcția de șef al Securității Sighet în 
| aceeași perioadă. Lista înaintată de AVR a fost aprobată de 
I Ministerul Apărării Naționale și contrasemnată de premierul Radu

Vasile. .
k___________________________________________

trației Publice Locale 
(DAPL) și numai după 
aceea să se treacă la 
suspendarea mandatelor. 
Dintr-o dată s-a ajuns la 
concluzia că s-a luat în 
mod pripit o decizie 
importantă. Așadar, cine 
să-i mai înțeleagă pe aleșii 
locali? Azi e albă, mâine e 
neagră. Azi aprobă, mâine 
abrogă. Nu se știe cum se 
întâmplă astfel de lucruri 
din moment ce consilierii, 
de bună voie și nesiliți de 
nimeni, ridică mâna și 
votează, în cunoștință de 
cauză. Și nu e prima dată 
când se întâmplă astfel. 
Atâta le aprobă și le 
abrogă că la un moment 
dat nu se mai știe ce 
anume se aprobă și ce se 
abrogă. La ședința din 5 
noiembrie a.c. e sigur însă 
că mandatele consilierilor 
Ovidiu Jurca și Cornel Ro
man au fost validate din 
nou.

miercuri, IO noiembrie

2 BERBEC
Puteți dovedi că sunteți 

maturi atunci când un coleg 
încearcă să vă supere. Faceți- 
vă că nu-l observați sau pur și 
simplu zâmbiți-i ironic.

O TAUR
Semnele indică certuri, 

controverse la locul de muncă; 
dacă acum nu vă evaluați 
corect posibilitățile, toate vi se 
vor întoarce împotrivă. Evitați 
problemele în coadă de pește...

O GEMENI
Vă doriți foarte mult să fiți 

fericit, dar în plan sentimental 
nu este deloc precum vă doriți. 
Aceasta vă determină să vă 
închideți în dv.

O RAC
Folosiți puterea și elanul pe 

care le simțiți în dv. într-o 
activitate bună și importantă. 
Rezultate bune obțin mai ales 
cei născuți în primele zile ale 
lumi iulie.

O LEU
Aveți energie, elan și vă 

face plăcere să lucrați. Aveți 
succes în studiu și călătorii. 
Doamnele sunt deosebit de 
vorbărețe, chiar și cele care 
de regulă sunt mai retrase.

Z FECIOARĂ
Acum aveți mare nevoie de 

simț diplomatic și de cunoștințe 
despre semenii dv. Greșiți 
dacă vreți să decideți singuri. 
Nativele zodiei să apeleze cu 
încredere la sfaturile 
prietenilor.

Z BALANȚĂ
Calmați-vă pornirile, pentru 

că problemele trebuie să le 
rezolvați singuri și nu oricum, 
ci cu calm. Atenție la curba 
financiară, care este în 
descreștere.

O SCORPION
Puteți obține orice în zilele 

următoare. Mereu sunteți în 
criză de timp și nu vă ocupați 
suficient de partener; măcar la 
sfârșit de săptămână 
organizați un program în doi.

Z SĂGETĂTOR
Cu toate că ziua de azi nu 

este chiar atât de plumburie, 
au existat altele mai reușite. 
Doamnele născute în prima 
decadă trebuie să fie atente la 
propuneri...pecuniare.

3 CAPRICORN
Vă bucurați în continuare de 

influența Fortunei pe terenul 
profesional. Acum veți primi 
sarcini a căror rezolvare vă 
face plăcere și cu care puteți 
obține reușite spectaculoase.

O VĂRSĂTOR
Puteți conta pe o zi veselă și 

antrenantă. Se vede că 
toamna la priește Vărsătorilor, 
sunt mai plini de farmec și de 
pasiune iar doamnele și 
domnișoarele atrag justificat 
privirile bărbaților.

O PEȘTI
Acum acordați destul de 

puțină atenție problemelor 
profesionale, neglijându-le în 

! mare parte. Sunteți mai 
| interesat de aspectul fizic, 
J pentru a plăcea unei anumite 

^persoane.
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Deva medaliate la 
Campionatele Naționale de 

junioare
Sala Polivalentă OLIMPIA 

din municipiul Ploiești a găz
duit la mijlocul săptămânii 
trecute ultima mare com
petiție internă de gimnastică 
- Campionatele Naționale 
individuale pentru junioare 
mici. Pentru sportivele de la 
CSS Cetate Deva concursul 
s-a încheiat cu rezultate re
marcabile, care demonstrea
ză menținerea unității pe un 
Ioc onorabil între cluburile de 
gimnastică din țara noastră.

In cadrul categoriei a ll-a 
Odette Susinschi, deși a ocupat 
locul IV la individual compus, a 
evoluat cu multă ambiție în 
finalele pe aparate și a cucerit 
locul I și medalia de aur la 
sărituri și sol și locul II cu 
medalie de argint la bârnă. 
Colega ei, Ioana Petrovschi, s- 
a situat pe locul V la individual 
compus, a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere la paralele și a cucerit 
medalia de bronz la sărituri. 
Petronela Vasiu a fost urmă
rită de neșansă, ea încheind 
concursul cu un loc II la să
rituri și aceeași clasare la sol.

Tânăra Monica Luca, debutantă 
la această categorie, s-a clasat 
pe locul VIII la individual și pe 
un onorant loc V la bârnă.

La categoria a IlI-a de 
concurs CSS Cetate Deva a 
prezentat o generație de viitor 
cu câteva speranțe pentru 
Olimpiada din 2004. Deși au 
adus doar două medalii de la 
acest concurs, fetele merită 
felicitate pentru modul în care 
au “atacat” fiecare aparat. 
Roxana Becheanu a fost 
medaliată cu bronz la 
individual compus, iar Larisa 
Apostol cu aceeași medalie la 
finala de la paralele.

Dacă au fost rezultate bune, 
apreciate de conducerea clubului 
devean, să nu uităm pe cei care 
au trudit alături de micuțele 
sportive, oră de oră, în sălile de la 
CSS Cetate Deva: Liliana Cosma, 
loan Cărpinișan (pentru cate
goria a IlI-a), Octavia și Dan 
Burinca, Monica Micu (ambele 
categorii), Cristian Enoiu (cate
goria a Il-a) - antrenori, Corina 
Doreanu și Vaier Puia - coregrafi, 
Sanda Motea - medic.

Nicolae GAVREA

Atletism

Campionatele naționale de cros
Desfășurate la Craiova, Cam

pionatele Naționale de cros pen
tru seniori, tineret și juniori mari 
au fost deosebit de spectaculoa
se dacă privim prin prisma rezul
tatelor obținute. Multe speranțe 
ale acestui gen de alergare au 
clacat datorită condițiilor dificile 
de întrecere sau faptului că vre
mea a fost rece, dar pentru ju
dețul Hunedoara rezultatele pot fi 
apreciate drept notabile.

Denisa Costescu (pregătită de 
doamna prof. Mariana Mladin), legiti
mată la Centrul Județean de Atletism, 
a făcut o cursă bună în proba senioa
relor și s-a clasat pe locul III, în timp ce 
mai tânăra Ionela Bungărdean (pre
gătită de dl prof. Mihai Luca) s-a situat 
pe locul II în proba de tineret.

Echipa de junioare mari a clu
bului devean.s-a clasat pe locul IV, 
la puține puncte de locul medaliat 
cu bronz. (Nicolae GAVREA)

Divizia D

Metalul Crișcior - 
FC Paroșeni Vulcan 

1-3
După ce în urmă cu o etapă moții au jucat la 

Simeria în fieful liderei, duminică de la ora 13 
metaliștii au primit pe teren propriu replica unei 
alte candidate la promovare și anume FC Pa
roșeni Vulcan. La fel ca la Simeria replica 
brădenilor a fost destul de bună, dar nu s-a 
ridicat la nivelul jocului minerilor, victoria reve
nind astfel pe merit oaspeților.

Fără să strălucească prin virtuți tehnico- 
tactice ori spectaculare, partida a fost atractivă 
prin ambiția și încrâncenarea cu care s-a jucat. 
Jocul a fost alert, cu faze fierbinți alternând de 
la o poartă la alta, ambele echipe evoluând cu 
garda jos și mizând pe cartea atacului. în prima 
repriză mai prezenți în joc au fost minerii. 
Jucătorii oaspeți au reușit să finalizeze cu 
șuturi spre poartă fiecare acțiune mai înche
gată de atac, campion în acest sens fiind chiar 
căpitanul Crețu care a șutat din orice poziție. 
Ca urmare a unui astfel de șut s-a produs și 
deschiderea scorului. în minutul 40 oaspeții au 
beneficiat de o lovitură liberă de la aproximativ 
25 metri, Piri a pasat scurt pentru Crețu care a 
șutat fulgerător la colțul lung și 0-1.

în repriza secundă metaliștii au intrat pe 
teren hotărâți să întoarcă soarta partidei. Chiar 
în primul minut Deoancă a slalomat pe banda 
dreaptă și a fost faultat, solicitând penalty, fără 
însă să primească.

în replică, în minutul 55, Stanca a speculat o 
bâlbâială în lanț a apărării gazdă și a lobat 
peste David ieșit în întâmpinare și 0-2. Nemai- 
având ce pierde gazdele s-au aruncat cu 
toate liniile în atac, acțiunile lor ofensive fiind 
înviorate de noul intrat Mureșan. Dar cum se 
întâmplă adesea în fotbal cei care au punctat 
au fost tot oaspeții. La un rapid contraatac 
purtat în viteză pe banda dreaptă de foarte 
tehnicul Piri apărarea gazdă a fost surprinsă, 
astfel că centrarea perfectă a extremei oas
pete a fost reluată cu latul în plasă de Stanca 
și: 0-3. în continuare, gazdele au asediat 
careul minerilor, căutând cu disperare golul de 
onoare. Eforturile le-au fost răsplătite în minutul 
83 când în urma unui corner și a câtorva șuturi 
din careu Durneac a reluat în plasă, stabilind 
scorul final 1-3. Ar fi putut să fie și 2-3, dar 
lovitura liberă de la 16 metri bine executată de 
Mureșan a fost respinsă în transversală de 
portarul Mîrșava. Bun arbitrajul brigăzii con
duse de deveanul Eduard Kovâcs.

METALUL: David - Deoancă, Steluță, 
Alexe, lancu, G. Iga - V. Iga, Bărășteanu (60 
Mureșan), Durneac - Mursa (67 Hurdea), 
Moț.

FC PAROȘENI: Mîrșava - Mihai, 
Hlusmaniuc, Toloș, Toth (88 Ghirău) - Crețu, 
Piri, Voicu, Banc - Stanca, Barbu.

C. MARINUȚ

Memorialul “Gh.Ola”, ediția 
2000, faza județeană la 

fotbal
în organizarea FC Corvinul, cu sprijinul ASE Hune

doara, s-a desfășurat etapa județeană din cadrul Compe
tiției de minifotbal Cupa Speranțelor “Memorialul 
Gheorghe Ola”, ediția 2000, la stadionul FC Corvinul.

în urma disputării jocurilor au fost desemnate câști
gătoarele pe grupe, Aurul Brad 1987 și Corvinul Hune
doara 1988, care vor participa la faza națională a com
petiției. (Nicolae Stanciu)

Născuți 1987
Dacia Orăștie - CIF Aliman Brad 2-0; Cetate Deva - Aurul 

Brad 0-3; CIF Aliman Brad - Cetate Deva 0-1; Corvinul - Dacia 
Orăștie 0-0; Cetate Deva - Corvinul 1-2; Aurul Brad - CIF Aliman 
Brad 2-0; Aurul Brad - Dacia Orăștie 0-0; CIF Aliman Brad -' 
Corvinul 0-3; Corvinul Huned. - Aurul Brad 0-1; Dacia Orăștie - 
Cetate Deva 2-0.

CLASAMENTUL

Ardelean, loan Golda.

AURUL BRAD 4 3 1 0 6-0 10
Dacia Orăștie 4 2 2 0 4-0 8
Corvinul Huned. 4 2 1 1 5-2 7
Cetate Deva 4 1 0 3 2-7 3
CIF Aliman Brad 4 0 0 4 0-8 0
Antrenori Nic. Țânțărea nu, A. Stoica, loan Bucur, D.

Născuți 1988
Dacia Orăștie - Cetate Deva 0-2; Corvinul Huned. - Aurul 

Brad 7-0; Aurul Brad - Dacia Orăștie 0-0; Corvinul - Vega Deva 2- 
2; Cetate Deva - Aurul Brad 4-0; Dacia Orăștie - Corvinul 1-3.

CLASAMENTUL

Nicolae Țânțăreanu, Dan Ardelean, Andrei Stoica.

1. CORVINUL HUNED. 3 2 1 0 12-3 7
2. Aurul Brad 3 1 1 1 4-7 4
3. Cetate Deva 3 1 1 1 4-6 4
4. Dacia Orăștie 3 0 1 2 1-5 1

Antrenorii acestor formații sunt Mircea Pătrașcu,

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

Rezultatele etapei a 9-a din 6-7 noiembrie: Rodostar 
Deva -Santos Boz 4-1; Gloria Geoagiu - Unirea Vețel 1-2; 
Energia Deva - Venus Chișcădaga 4-1.

CLASAMENTUL
1. UNIREA VEȚEL 9 7 0 2 34-10 21
2. Energia Deva 9 6 1 2 25-11 19
3. Rodostar Deva 9 5 2 2 33-17 17
4. Gloria Geoagiu 9 5 1 3 20-15 16
5. Venus Chișcădaga 9 1 1 7 14-43 4
6. Santos Boz 9 0 1 8 4-34 1

Etapa viitoare a 10-a din 13-14 noiembrie: Unirea 
Vețel - Rodostar Deva (13.11.1999, ora 11,00); Santos 
Boz - Energia Deva (13.11.1999, ora 14,00); Venus 
Chișcădaga - Gloria Geoagiu (14.11.1999, ora 11,00).

r----------------- ----------------------- /------------- ■ ----------------\
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Rezultatele etapei a 16-a: Midia Năvodari 

- Precizia Săcele 0-0; Laminorul Roman - 
Sportul Stud. 1-0; Metrom Bv. -Cimentul Fieni 1- 
0; Juventus Buc. - Petr. Moinești 2-0; Dunărea 
Galați - Foresta Fălticeni 0-0; Callatis Mangalia - 
Poiana Câmpina 2-0; Unirea Focșani - Chindia 
Târgoviște 1-0; Gl. Buzău - Tractorul Bv. 0-0; 
Dacia Pitești - Politehnica lași 0-1.

CLASAMENTUL
1. MIDIA NĂVODARI16i11 3 2 29-7 36
2. Foresta Suc. 16 11 3 2 32-14 36
3. Laminorul R. 16 10 3 3 32-12 33
4. Sportul Stud. 16 9 3 4 27-15 30
5. Metrom Bv. 16 8 4 4 19-12 28
6. Callatis Mang. 16 9 1 6 19-13 28
7. Dacia Pitești 16 7 4 5 21-18 25
8. Tractorul Bv. 16 7 3 6 15-14 24
9. Unirea Focșani 16 7 2 7 18-17 23
10. Cimentul Fieni 16 6 3 7 17-17 21
11. Petr. Moinești 16 6 3 7 13-15 21
12. Dunărea Galați 16 6 2 8 16-26 20
13. Juventus Buc. 16 5 4 7 15-23 19
14. Poiana C. 16 5 2 9 19-25 17
15. Poli lași 16 5 1 10 15-27 16
16. Precizia Săcele 16 2 7 7 11-16 13
17. Gloria Buzău 16 2 3 11 10-33 9
18. Chindia Târg. 16 2 1 13 9-33 7

Etapa viitoare : P.oii lași - Callatis M.;

1. PANDURII TG. JIU 16 13 0 3 42-16 39
2. Șoimii Sibiu 16 13 0 3 38-16 39
3. AS Curtea de Argeș16 10 2 4 27-17 32
4. FC Sf. Gheorghe 16 9 2 5 31-17 29
5. Viromet Victoria 16 8 1 7 23-21 25
6. Petr. Țicleni 16 7 3 6 26-28 24
7. Oltchim Rm. V. 16 7 2 7 20-19 23
8. Min. Mătăsari 16 7 1 8 23-19 22
9. Petr. Stoina 16 6 4 6 25-26 22
10. Textila Prejmer 16 7 1 8 16-19 22
11. Min. Horezu 16 6 3 7 15-19 21
12 Gilortul Tg. Cărb. 16 6 1 9 17-15 19
13. Petr. Drăgășani 16 6 1 9 19-28 19
14. Forest. Stâlpeni 16 6 0 10 17-29 18
15. Nitramonia Făg. 16 5 2 9 17-29 17
16. Rapid Energia Bv. 16 4 4 8 14-21 16
17 Mec. Sibiu 16 4 4 8 14-31 16
18 Romradiatoare Bv. 16 3 3 10 13-27 12

Tractorul - Dun. Galați; Foresta - Dacia Pitești; 
Poiana - Midia; Sportul Stud. - Metrom Bv.; 
Precizia -Laminorul R.; Cimentul - Un. Focșani; 
Chindia - Juventus Buc.; Petr. Moinești - Gl. 
Buzău.

■> J

Etapa viitoare: Petr. Stoina - Rapid Bv.; Min. 
Mătăsari - Oltchim R.M.; Viromet - Mecanica; 
Șoimii - Petr. Țicleni; Pandurii Tg. Jiu - Gilortul Tg. 
Cărb.; Romradiatoare Bv. - Nitramonia; Textila 
Prejm. - AS C. de Argeș; Petr. Drăgășani - Min. 
Horezu; Forestierul - FC Sf. Gheorghe.

X______________ ___ ______________/

Rezultatele etapei: Mec. Sibiu - Petr. 
Stoina 0-0; Rapid Bv. - Șoimii Sibiu 1-0; Nitra- 
monia Făg. - Pandurii Tg. Jiu 0-5; AS Curtea de 
Argeș - Petr. Drăgășani 2-1; Gilortul Tg. Cărb. - 
Textila Prejmer 2-0; Min. Berbești - Forest. Stâlp. 
0-2; FC Sf. Gheorghe - Min. Mătăsari 2-1; 
Oltchim Rm. V. - Viromet Victoria 2-1; Petr. 
Țicleni - Romradiatoare Bv. 1-0.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei: Lamin. Beclean -
Ind. Sârmei C. Turzii 3-1; Min. Dej - Min. 
Sărmășag 2-1; Phoenix B.M. - Olimpia 
Gherla 0-1; Oașul Negrești - Someșul 
S.M. 2-0; Progr. Șomcuța M. - Armătura 
Zalău 1-0; Olimpia Salonta - Crișul Aleșd 
2-1; Arieșul Turda - Unirea Dej 3-1; FC 
Baia Mare și CFR Cluj - stau.

CLASAMENTUL
1. OLIMPIA GHERLA 15 12 1 2 38-12 37
2. FC Baia Mare 14 •10 2 2 39-12 32
3. Ind. Sârmei C.T. 14 9 1 4 40-21 28
4. Oașul Negrești 14 8 3 3 25-20 27
5. Arieșul Turda 14 8 1 5 21-20 25
6. Progr. Șomcuța M. 14 7 1 6 28-18 22
7. Someșul S.M. 14 7 0 7 15-21 21
8. CFR Cluj 14 6 2 6 27-26 20
9. Phoenix B.M. 14 6 2 6 23-27 20
10. Unirea Dej 15 6 1 8 23-23 19
11. Min. Ocna Dej 14 6 0 8 16-23 18
12. Crișul Aleșd 14 5 1 8 20-24 16
13. Lamin. Beclean 14 5 0 9 20-30 15
14. Armătura Zalău 14 4 1 9 16-21 13
15. Min. Sărmășag 14 3 2 9 16-25 11
16. Olimpia Salonta 14 2 0 12 8-52 6

Etapa viitoare: Ind. S.C.Turzii - Min. 
Ocna Dej; Armătura - Olimpia; Crișul 
Aleșd - Lamin. Beclean; Min. Sărmășag - 
Arieșul; CFR Cluj - Oașul Negrești; 
Someșul S.M. - Phoenix B.M.; FC Baia 
Mare - Progr. Șomcuța M.; Olimpia Gherla 

^și Un. Doj - stau

Rezultatele etapei: CFR Marmosim 
Simeria - Min. Bărbăteni 2-0; Construct. 
Hunedoara - Min. Poiana Ruscă 0-2; FC 
Dacia Orăștie - Retezatul Hațeg 2-3; Min. 
Aninoasa .- Victoria Dobra 6-1; Casino Ilia 
- Univ. Petroșani 7-1; Victoria Călan - CIF 
Aliman Brad 3-0 (neprezent.); Met. Criș
cior - FC Paroșeni Vulcan 3-0 
(neprezent.).

CLASAMENTUL
1. VICT. CĂLAN 14 12 2 0 41-8 38
2. CFR Marm. Sim. 14 11 2 1 57-15 35
3. Constr. Hd. 14 8 3 3 40-13 27
4. Retezatul Hațeg 14 8 33 3 45-20 27
5. FC Paroș. Vulc. 14 8 2 4 46-17 26

’6. Min. P. Ruscă 14 8 1 5 27-25 25
7. Casino Ilia 14 7 3 4 41-21 24
8. Min. Bărbăteni 14 7 1 6 36-25 22
9. Min. Aninoasa 14 5 1 8 27-39 16
10 Unlv. Petroșani 14 4 1 9 29-45 13
11. FC Dacia Orăștie 14 3 2 9 35-65 11
12. Victoria Dobra 14 3 1 10 27-46 10
13 Met. Crișcior 14 2 0 12 19-88 6
14. CIF Aliman Brad 14 1 0 13 7-50 3

A doua etapă din retur: Min. Bărbă
teni - Constr. Hunedoara; Min. Poiana 
Ruscă - Dacia Orăștie; Retezatul Hațeg - 
Min. Aninoasa; Victoria Dobra - Casino 
Ilia; Univ. Petroșani - Victoria Călan; CIF 
Aliman Brad - Met. Crișcior; FC Paroșeni - 
Vulc. - CFR Marmosim Simeria.
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Credite pentru Dacia
în baza unei convenții 

încheiate între Banca 
Română de Dezvoltare - 
Groupe Societe Generale 
și Automobile Dacia SA, 
persoanele fizice intere
sate pot obține credite 
pentru cumpărarea auto
mobilului național. Cel 
care solicită creditul 
trebuie să dispună de ju

mătate din preț, banca 
acordând finanțare 
pentru diferență. Creditul 
se acordă pe o durată de 
maximum trei ani, cu o 
dobândă de 57 la sută 
indexabilă. Nu se cer ga
ranții imobiliare. Oferta 
este valabilă doar în 
perioada 8 noiembrie-31 
decembrie 1999.

DEPĂȘIREA PLANULUI LA 

INFLAȚIE
Pentru acest an, Gu

vernul a estimat o rată a 
inflației de 40-42 la sută. 
O serie de factori, între 
care creșterea prețurilor 
la servicii și majorarea 
costului țițeiului pe piața 
mondială, au făcut ca 
inflația să urce continuu,

fiind azi de circa 40 la 
sută.

Guvernatorul Mugur 
Isărescu a apreciat că, 
până la sfârșitul anului, 
rata inflației va atinge 45- 
47 la sută, cu toate con
secințele negative care 
derivă de aici.

Privatizarea IAS-urilor - 
între ciocan și nicovală

Una dintre condițiile impuse Guvernului României de către 
Banca Mondială pentru eliberarea celei de a doua tranșe din 
Acordul ASAL, de 150 de milioane de dolari (prima tranșă tot de 
150 de milioane fiind acordată - n.n.), este privatizarea fostelor 
IAS-uri. Aceasta trebuia acordată până la îl august a.c. Dar n-a 
fost. De mai multă vreme, ministrul Agriculturii și Alimentației, 
țărănistul loan Mureșan, a înaintat comisiilor Parlamentului 
proiectul de lege referitoare la privatizarea IAS-urilor și înființarea 
Agenției Naționale a Domeniilor Statului. Proiectul a primit undă 
verde la Camera Deputaților, dar s-a blocat la Comisia pentru

/—-------- ---------------------
In urmă cu patru ani, la 

Hațeg se constituia o so
cietate mixtă româno-ger- 
mană, având ca obiect de 
activitate prelucrarea lapte
lui, producerea și desface
rea unei game largi de 
produse lactate. Pachetul 
majoritar de acțiuni îl deți
nea un investitor german, 
Osvald Sanders, de fapt 
cetățean român, din Ca
ransebeș, stabilit în Ger
mania, iar restul capitalului 
îl posedau doi întreprinză
tori locali. S-a pornit cu en
tuziasm și o vreme activita
tea s-a desfășurat normal, 
cantitățile necesare de 
lapte fiind colectate de la 
țăranii din localitățile Țării 
Hațegului, plătiți în mod 
corespunzător și la timp. 
Până la o vreme...

Aflați la Hațeg în urmă 
cu câteva zile, am întrebat 
un oficial al urbei, între al
tele, care mai este situația 
la "Integrata Sanders”. "A, 
s-a dezintegrat de mult. De 
un an a capotat". Știrea ne- 
a șocat. Am mers la fa
brică. Atmosferă rece, ten
sionată. Dar și înfrigurare 
pentru redresarea activității. 
“Partenerul german a cam 
luat mâna de pe noi și ne-a

lăsat să ne descurcăm sin
guri, ne spunea cu amără
ciune dl Gheorghe Mihalcea, 
unul dintre primii doi admi
nistratori locali ai societății, 
între timp a intrat pe piața

rector la Fabrica de bere Ha
țeg - n.n.) și a mai apărut 
un asociat (fiul dlui Ionel 
Ișfan - n.n.), suntem deciși 
cu toții să reluăm activitatea 
de bază - de prelucrare a

“Integrata 
Sanders” Hațeg 

nu s-a...
dezintegrat

Hațegului o firmă concuren
tă din Timișoara. Ca să ți
nem pasul, a trebuit să 
luăm credit de la bancă. 
Pentru rambursarea ratelor 
împrumutului și a dobânzilor 
mari ne-am cheltuit cam toți 
banii și nu am mai putut să 
plătim laptele colectat de la 
populație. Greșeala noastră. 
Urmarea? Am rămas fără 
materie primă și am încetat 
activitatea. Am mai lucrat 
doar cu linia de muștar. 
Acum, chiar dacă avem un 
administrator unic al socie
tății (dl Ionel Ișfan, fost di

laptelui și desfacere a pro
duselor lactate - și să dez
voltăm alte activități.”

La data prezenței noastre 
la SC Integrata Sanders 
SRL Hațeg se lucra cu linia 
de producere a muștarului, 
al cărui volum a crescut, ca 
urmare și a îmbunătățirii ca
lității, se revizuiau, în vede
rea repornirii, instalațiile și 
agregatele de prelucrare a 
laptelui și producere a pro
duselor lactate - brânză, unt, 
cașcaval, smântână, frișcă -, 
se discuta tehnologia de 
ambalare în pungi, cu insta

lații moderne din import, a 
unor cantități de făină, za
hăr, orez, care de aseme
nea se va pune în funcți
une nu peste mult timp.

- în aceste zile am reluat 
colaborarea cu mai multe fa
milii din zonă și din județele 
limitrofe nouă pentru preda
rea laptelui de vacă, precum 
și modalitățile de plată (în 
maximum 15 zile de la data 
livrării), urmând ca în cel mai 
scurt timp să începem pro
ducția, sublinia dl Ionel Ișfan. 
Avem mijloace de transport 
al laptelui, inclusiv o mașină 
frigorifică nouă, colectivul 
este pregătit să începem o 
nouă etapă, fără sincope, cu 
eficiență. La rândul său, par
tenerul german ne-a promis 
sprijin în crearea unei baze 
proprii de asigurare a anu
mitor cantități de lapte, adu
când un număr de vaci per
formante din import. Vom 
monta încă o linie.de pro
ducere a muștarului.

Să concluzionăm așa
dar că Integrata Sanders 
din Hațeg nu s-a dezinte
grat, ci își reașază activita
tea pe noi baze manage
riale, de producție, calitate 
și eficiență. Sperăm să se 
prindă...

( omen far iu! /mgfa ii
agricultură de la Senat, al cărei președinte este pedistul Triță 
Făniță, om de afaceri cu vechi state de serviciu în domeniu și cu 
mari influențe în partid, el însuși promotorul unui proiect de lege pe 
aceeași temă.

Disputele între loan Mureșan și Triță Făniță au îmbrăcat 
forme dure, cu replici acide și acuzații violente, aruncând sămânța 
învrăjbirii între PNȚCD și PD, până la structurile de vârf. Ministrul 
Agriculturii a mers în două rânduri la curtea ASAL, de la 
Washington, în prima decadă a lui septembrie a.c. și în aceste zile 
de noiembrie, unde l-a pictat în culori străvezii pe Triță Făniță, 
însă tranșa a Il-a nu a fost deblocată. Decis să grăbească 
privatizarea IAS-urilor și deci primirea ajutorului de la Banca 
Mondială, Ioan Mureșan și-a materializat ideile într-o Ordonanță 
de Urgență privind Agenția Domeniilor Statului, pe care a înaintat- 
o spre aprobare Guvernului. Ea a fost însușită și trimisă spre 
publicare la Monitorul Oficial. Insă dracul și-a băgat din nou 
coada. Conducerea PD l-a somat pe premierul Radu Uasile să 
oprească ordonanța de la publicare și s-o înainteze spre dezbatere 
și adoptare Parlamentului, unde se speră ca ideile lui Triță Făniță 
să prevaleze. Altminteri, ei, pediștii, vor boicota Legea “Lupa” 
referitoare la retrocedarea terenurilor agricole și forestiere, ajunsă 
în fază finală la Senat, unde așteaptă votul decisiv.

Temător și schimbător cum îl știm, primul ministru s-a 
conformat urgent, în ciuda supărării colegilor de partid, cu 
mențiunea că dacă până în 15 noiembrie Senatul nu adoptă 
Legea "Mureșan ”, aceasta va fi preluată și însușită ca Ordonanță 
de Urgență a Guvernului. Se pare că așa se va întâmpla, deoarece 
Senatul nu se grăbește să dezbată legea lui loan Mureșan, mai ales 
că acesta este plecat din nou peste Ocean, iar senatorii nu vor să 
dezbată documentul decât în prezența sa.

Cum va ieși această privatizare a IAS-urilor, aflată între 
nicovala PNȚCD, unde a fost așezată de ministrul Ioan Mureșan, 
și ciocanul PD, mânuit nu chiar dezinteresat de Triță Făniță, boșul 
comerțului privat românesc cu produse cerealiere, provenite nu în 
mică măsură din IAS-uri, rămâne de văzut. Disputa dintre Ioan 
Mureșan și Triță Făniță este departe de a se fi încheiat, după cum 
și relația-între partidele celor doi rămâne in continuare tensionată. 
Alt prilej de bobârnace din partea organismelor internaționale. In 
acest caz - a BM, prin programul ASAL, de ajustare a agricultuii 
românești.

Deși e suportat tot mai greu de populație

MW-ul românesc este cel 
mal ieftin din Europa

La SC Confex Matex Internațional SA Deva

Producția se reglează 
din mers

într-o situație întocmită 
de Ministerul Industriei și 
Comerțului, citând date din 
“Energy Prices and Taxes- 
International Energy 
Agency Statistics”, se 
prezintă, comparativ leu- 
dolar, variația prețului de 
vânzare a energiei elec
trice la consumatorii in
dustriali și casnici în pe
rioada 1997-1999. Astfel, 
pentru consumatorii cas
nici, între noiembrie 1997 
și septembrie 1999, prețul 
energiei electrice a cres
cut de la 187 la 800 de lei 
pe kWh, în timp ce la con
sumatorii industriali, pe 
fondul eliminării subvenției 
încrucișate, creșterea a 
fost mai lină, de la 428,2 la 
603 lei/kWh. O evoluție in
teresantă a avut-o prețul 
energiei românești în va
lută. Dacă, în noiembrie 
1997, un consumator cas
nic plătea MWh cu 24,5 do
lari, în septembrie a.c. el îl 
plătește cu 50 de dolari, 
după ce în luna iunie 1999 
se înregistrase un maxim 
al prețului de 50,7 dolari 
SUA. Pe linia consumato

rilor industriali se poate 
observa o scădere nota
bilă de preț: de la 55,7 do
lari la 37,7 dolari per MWh 
în perioada luată ca etalon.

în aceste condiții, în 
România, energia electri
că se comercializează la 
cele mai mici prețuri din 
Europa. Cu 50 de dolari 
SUA per MW, consumato
rul casnic român, privit din 
afara țării, pare un răs
fățat, dacă avem în vedere 
cei 225,7 dolari/MW cu cât 
îl plătește danezul, sau 
media europeană de 135,5 
dolari/MW. Practic, româ
nul plătește energia elec
trică la ceT mai mic preț 
din Europa, mai puțin ca 
cehul-59,5 dolari, polone- 
zul-68 de dolari sau ma- 
ghiarul-71,5 dolțiri. Nici 
operatorul industrial nu o 
duce mai rău. în afară de 
Suedia, unde firmele plă
tesc MW-ul cu 34,7 dolari, 
România, cu cei 37,7 do
lari SUA, nu mai are pe ni
meni înainte. în Italia, fir
mele plătesc 94,1 dolari/ 
MW, iar media prețului eu
ropean al energiei electri

ce la consumatorii indus
triali este de 65,3/MW.

Din păcate, aceste 
prețuri nu sunt de natură 
să ne bucure atâta timp 
cât venitul mediu al ro
mânului activ nu trece de 
100 de dolari SUA pe 
lună, leftinătatea prețului 
la energie electrică dă, 
într-un fel, dimensiunea 
sărăciei naționale, fiind o 
rezultantă implicită a 
acesteia. Din situația Mi
nisterului Industriei și Co
merțului reiese că 
acesta nu va mai inter
veni, administrativ, în 
modificarea tarifelor la 
energie, acestea urmând 
a fi reașezate funcție de 
prețurile mondiale la țiței 
și gaze, cursul leu-dolar 
și structura producției și 
a consumului în Româ
nia. Ținând cont că 2000 
este un an electoral, pare 
puțin credibilă autentici
tatea intenției statului de 
a se detașa de pârghiile 
care-i permit amăgirea, 
prih prețuri “spot” 
minimalizate, a electo
ratului.

Restrângându-și 
drastic activitatea după 
1990, ca aproape toate 
unitățile industriale ro
mânești, SC Matex SA 
Deva a rămas cu mari 
spații disponibile. Pen
tru a le da întrebuințare 
și a mai folosi măcar o 
parte din forța de muncă 
disponibilizată, condu
cerea firmei a întreprins 
demersuri pentru asoci
erea cu un partener de 
asemenea din domeniul 
industriei ușoare și con
stituirea unei alte socie
tăți comerciale. Așa a 
apărut SC Confex Matex 
SA Deva cu intenția de a 
dezvolta o producție de 
confecții textile, având 
furnizorul materiei prime 
chiar alături, în incintă.

Din păcate, partene
rul bucureștean, intrat 
în mare jenă financiară, 
n-a mai pus umărul la 
consolidarea noii socie
tăți, așa încât ideea ge
neroasă a directorului 

Aurel Bălan, de la SC 
Matex SA Deva, s-a stins 
mult prea devreme. însă 
n-a dezarmat. A continuat 
căutările și a găsit. Șan
sa i-a adus un investitor 
străin, de fapt un româ- 
naș devean stabilit nu de 
mult în Italia, al cărui pa
tron s-a arătat interesat 
să investească în dome
niu. Au discutat îndelung, 
amănunțit, au stabilit căi 
comune de acțiune și nu 
peste mult timp au înfiin
țat societatea mixtă ro- 
mâno-italiană SC Confex 
Matex Internațional SA 
Deva.

- Partenerul italian s-a 
dovedit serios, a adus mai 
întâi o linie de confecționat 
pantaloni, iar de curând și 
una de executat cămăși, 
au fost montate și puse în 
funcțiune, realizând deja 
primele loturi de produse, 
ne-a spus cu satisfacție dl 
Aurel Bălan, membru în 
consiliul de administrație 
al SC Confex Matex Inter

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA și Adrian SÂLĂGEAN

național SA Deva. Spațiile 
atelierelor sunt cores
punzătoare, condițiile de 
lucru - deosebite, forța de 
muncă se racordează din 
mers la exigențele teh
nologice și de calitate ale 
producției și credem că 
această nouă societate 
este deja un bun 
câștigat.

Cu siguranță că este. 
Se lucrează în sistem 
lohn. Asociatul italian, cu 
capital majoritar, prezent 
cu forțe puternice pe bari
cadele producției, aduce 
materia primă și asigură 
desfacerea produselor, 
niște spații mari, sortite 
degradării, sunt acum fo
losite cu eficiență, câteva 
zeci de persoane, deo
camdată, pentru că numă
rul lor va crește, au de lu
cru, ducând acasă o bru
mă de bani, atât de nece
sară.

Când există preocu
pare și interes, se 
poate...

linie.de
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După toamnă vine iarnă, după 
iarnă, primăvară (cel puțin așa a 
fost până acum). Fiindcă e a 
patra primăvară, după anume 
socoteli, vin alegerile - încălzi-ne- 
ar până atunci campaniile 
electorale!

Cum ceea ce scriu se vrea un 
articol de ziar, va trebui să 
aduc în prim plan anumiți £ 
oameni și ceea ce li se V 
întâmplă. Acești oameni B^ 
suntem noi; avem în comun: B« 
omniauzita, nu neapărat Bf 
ascultata muzică de cartier și B 
fenomenul DDDG.

Cine suntem noi? Poate B 
că este cea mai grea B 
întrebare în ceea ce ne B 
privește. în planul intereselor V 
imediate ne numim "cei mai 
tineri alegători". Altfel, suntem 
“bă, golanilor, bă, derbedeilor" 
sau “speranța României". 
“Generația PRO e deja un 
termen cam retro; mai suntem 
marfă inteligentă fabricată în 
exclusivitate pentru export, cobai 
pentru sofisticatele experimente 
ale mutantului MEN și multe 
altele. Ce vrem noi? De parcă ne
ar întreba cineva... Ce facem 
noi? Urmăm drumul îndelung 
bătătorit de generația încă în 
putere. Ce ne caracterizează? Roxana SICOE-TIREA

Un gSnd și O “Darurile naturii și ale
norocului nu sunt atât de 

țXXintcî kl Club T rare ca arta de a se folosi de 
ele”. (Vauvenargues)

$

pură ii

- Dragă, a fost o 
dragoste pură și 
simplă. Eu am fost 

ir el - simplu.

Același spirit cameleonic al 
recenților înaintași. Unde locuim? 
La Coada Bunei Speranțe. Cu ce 
ne hrănim? Cu gogoșele 
parlamentare și cu răbdări 
carbonizate. Ce știm? Că Ștefan 
a fost Mare și Sfânt. Ce vom ști? 
Că Vlad Țepeș e erou de film.

Noi și 
fenomenul

Prin răspunsurile la aceste 
întrebări alcătuim o schiță de 
portret al tinerei generații. Votul e 
singurul mod prin care într-o 
societate defmocratică cetățeanul 
poate schimba ceva. Suntem noi 
însă pregătiți să luăm decizii în 
această privință? Nenea lancu 
ne-ar scrie probabil: “Opiniile 
dumneavoastră sunt sublime, dar 
lipsesc cu desăvârșire”.

De aici ajungem la fenomenul 
DDDG. Acesta cauzează grave 
tulburări ale sistemului imunitar, 

nervos și, nu de puține ori, ale 
aparatului digestiv. Cei atinși 
de acest fenomen suferă de 
(ne)simțire cronică, de 
melancolie acută și, nu de 
puține ori, de anorexie 
provocată sau de indigestie 
progresivă... Alte tulburări: 

lehamite de tot și dor de 
■ ducă. Tratament ce dă 
B rezultate în multe cazuri: 
B viză și bilet de avion (dus) 
B spre o lume mai bună. După 
B aceea, Dumnezeu cu mila! 
B Alte remedii folositoare: 
B practicile yoga, adică 
fl pasivitatea până la nimicire, 
B postul ortodox, mioritica 
B resemnare... Responsabili 
B de răspândirea acestui 

fenomen sunt: surâzătorii, 
reformiștii, justițiarii, băgătorii 
de seamă, dătătorii cu părerea, 
migratorii, 
răpitoarele,
viețuitoarele care trăiesc în 
bună înțelegere pe aceste 
pământuri; am uitat de 
târâtoare și de înțepătoarei

Pentru final: ce este feno
menul DDDG? Dezorientare, 
dezamăgire, distrugere 
generală.

ciripitoarele, 
deci toate

•....... . ~ >

Povești din pădurile Fanteziei”

„Povești din pădurile Fanteziei” e o carte 
pentru voi, copiii în filele ei nu veți afla zâne 
sau Fețl-Frumoși, Ilene Cosânzene sau 
Harapi Albi. Nu. Eroul povestirii este un 
Șomârdoc. Ce este șomârdocul? lată cum ni- 
I descrie Alexandru Uiuiu, autorul cărții.

„Șomârdocul este un animal care nu 
există, dar asta nu-l deranjează: mic, rotofei, 
cu năsucul fin și umed, se mișcă sprinten 
printre ierburi adulmecând lăptucile 
mustoase pe care le ronțăie cu mare plăcere. 
Are o blană deasă și moale, cenușie cu 
reflexe verzui... Când râde, burtica I se zbate 
și de aceea are obiceiul să se țină de ea când 
îl cuprinde veselia...” El locuiește pe cea mai 
mare insulă a arhipelagului, Șomârdonezia, 
unde mai trăiesc și Zbârciogi, Năpârstoci, 
Măgăluti... și felurite alte animale.

Dacă veți răsfoi această frumoasă carte 
de povești vă veți împrieteni repede cu astfel 
de anlmăiuțe. De ce? Pentru că Ilustratorul 
cărții, așa cum imaginația sa și talentul l-au 
îndemnat, este puțin mal mare decât voi, se 
numește George Mustață și e în ci a IX-a 
plastică a Liceului de arte „Sigismund 
Toduță" din Deva. Cititorii care au fost, zilele 
trecute, la lansarea cărții l-au cunoscut și I- 
au aplaudat cu afecțiune. George a fost 
însoțit la sărbătoarea lansării cărții șl de 
colegii săi de clasă, șl de dna dirigintă, prof. 
Alina Teleman, și de directorul adjunct al 
liceului, artistul plastic Mircea Bâtcă. 
Dascălii și colegii îl cunosc pe George, îl 
admiră șl-i stimulează talentul. De acum îl 
vor cunoaște șl cei care își vor dori în 
biblioteca personală „Povești din pădurile 
Fanteziei”, carte scrisă cu har de Alexandru 
Uiuiu, anume pentru voi, copii. De la prima la 
ultima pagină povestirile se înlănțuiesc într- 
o descriere de o frumusețe rară („Afillu”, 
„Năpârstocul zburător”, „Vulturul clonțan”, 
„Visul lui Afiliu”). în „O discuție pe malul 
mării” întâlniți întrebări pe care vi le puneți și 
voi: „De ce cad frunzele și de fiecare dată 
legănarea lor până la pământ te întristează 
ușor?”, „Unde se adună zilele care trec?”, 
„De ce ți se face somn noaptea?”, „Cine 

'poartă Soarele pe cer?”...
Apărută la Editura Emia din Deva, într-o 

ținută grafică de excepție și ilustrată pe 
fiecare pagină, cu șomârdoci, năpârstoci, 
țocoflendări, cartea lui Al. Uiuiu „Povești din 
pădurile Fanteziei” își așteaptă micii și marii 
cititori.

Lucia LICIU
________________________

Cercul de construcții electronice
_____________________________________ r _____

Intre pasiune și meserie
de 

n-a
de 

s-a

După o perioadă 

câțiva ani în care 
mai funcționat, Cercul 

construcții electronice
reluat în 1991, începând cu 
amenajarea sălii și dotarea 
bazei materiale, sub 
coordonarea prof. Amalia 
Cucu.

Cât de binevenită și de 
eficientă a fost această 
“revenire” o dovedesc numărul 
copiilor care frecventează 
cercul (cca 80 în acest an) și 
rezultatele obținute la 
competițiile de gen din județ și 
din țară: pe lângă succesele 
individuale, echipa este 
câștigătoarea locului I pe județ 
în ’98, a locului III pe țară în 
’97 și a unui loc I la Expoziția 
națională “Inventica” ’96. E- 
adevărat însă că utilitatea unui 
asemenea cerc nu se măsoară

doar în diplome și premii, 
pentru că scopul este mult mai 
generos. El constă, precizează 
dra Amalia Cucu, în “inițierea 
elevilor in ABC-ul electronicii 
și in construcțiile de montaje 
electronice, dobândirea 
cunoștințelor de bază in acest 
domeniu, a deprinderilor 
practice folositoare in viață. 
Aici mă gândesc la fapliu că 
fiecare dintre copii are acasă 
câte-un aparat care se mai 
defectează, iar pentru a-l putea 
repara el trebuie să cunoască 
principiile de funcționare, rolul 
pieselor, alcătuirea aparatului 
ș.a.m.d”. Ionuț Vraciu (cl. a 
V-a), spre exemplu, deși vine 
doar de doi ani la cerc, s-a 
“specializat” în repararea 
casetofoanelor și îi place, de 
asemenea, să facă montaje.

Spre deosebire de alte

La construcții electronice, de la 
pasiune la meserie nu-i decât un pas...

Foto: Traian MÂNU

cercuri, construcțiile electronice acordă 
o mai marc însemnătate teoriei, însușirii 
vocabularului de specialitate 
(completând chiar unele noțiuni 
dobândite în școală): “noi punem 
accent pe aplicarea cunoștințelor 
teoretice in practică iar in unele cazuri 
urmărim orientarea școlară și 
profesională a elevilor, pentru că unii 
continuă să-și cultive această pasiune 
făcând din ea o meserie , ne spune 
profesoara cercului.

Pornind de la stadiul de începători, 
micii “electroniști” trec la avansați iar ■ 
cei cu rezultatele cele mai bune 
formează grupa de performanță, care de 
altfel reprezintă cercul la expoziții și 
concursuri. Folosindu-și creativitatea, 
imaginația, o anume gândire tehnică 
dobândită pe parcurs, ei trec tot mai 
serios la meșterit și reparat. Montajele 
mai simple ori mai complexe (licurici, 
sirenă de poliție, amplificator, lumină 
dinamică, brăduleț electronic, wu-

metru, sursă de tensiune, alarmă, până 
la biliard electronic) sunt din ce în ce 
mai atractive pentru a fi realizate și 
acționate de mâinile lor, sub 
îndrumarea și supravegherea 
permanentă a drei profesoare.

Așa au ajuns la performanțe locale 
și naționale Ferenc Szăsz și Gabriel 
Costraș, dar mai ales Victor Negru - 
“campionul” distincțiilor obținute de 
Cercul de construcții electronice: locul 
I pe județ în fiecare din ultimii 5 ani, 
locuri I, II, III și mențiuni la fazele 
naționale, în aceeași perioadă. El este 
acum în cl. a Xll-a și după 8 ani de 
cursuri în cadrul cercului are satisfacția 
de a fi construit unele aparate proprii, 
deschizându-i-se o sferă de activitate 
foarte variată. "Pasiunea pentru 
electronică o moștenesc din familie și 
mi-am dat seama că am pătruns intr-un 
domeniu vast, foarte complicat, în care 
mereu descoperi ceva nou și 
interesant”...

Georgeta BÎRLA
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La 31 august 1999 a apărut 
noul disc intitulat “Risk" al 
supergrupului american 
Megadeth. Cu o durată de 51 
minute și 30 secunde acest 
album este fără îndoială cel mai 
lung LP scos de Megadeth 
până acum.

întreaga istorie a lui 
Megadeth este legată de Dave 
Mustaine, muzician de excepție 
care a reușit să aducă grupul în 
elita rockului mondial..Născut la 
13.09.1961, în La Mesa / 
California, Dave a început să 
asculte muzică rock încă de la 
6 ani. Formațiile lui preferate 
erau Kiss, Led Zeppelin, Black 
Sabbath și AC/DC. în 1979 
pune bazele trupei Panic. Dave 
avea doar 17 ani însă acest 
garage band i-a adus șansa de 
a cânta live și de a putea 
progresa în mânuirea chitarei. 
Panic rămânea pentru el un fel 
de grup școală și de aceea 
Mustaine decide în ianuarie 
1982 să 
Metallica, 
însă care 
Dave a 
compozitor la 6 piese realizate 
de Metallica în anul 1982: The 
Four Horsemen, Jump In The 
Fire, Phantom Lord, Metal 
Militia, Ride The Lighting și Call 
Of Ktulu. Deși talentat Mustaine 
era încă de atunci dependent 
de droguri și alcool. Acest viciu

i-a deranjat pe James Hetfield s 
Lars Ulrich care căutau un motiv 
ca să-l înlăture din grup. Bârfele 
spun că James și-a adus cei doi 
câini în studioul de înregistrare și 
Mustaine mahmur l-a lovit pe 
unul dintre ei. După o scurtă 
bătaie între James și Dave, Lars 
i-a despărțit, anunțându-l pe 
Mustaine că nu mai face parte

(chit.) și Mike Leswick (bat.) 
formează grupul Fallen Angel. 
Nici de această dată nu

MUSIC BOX
MEGADETH

II)

intre în grupul 
o altă trupă tânără 
promitea mai mult, 
contribuit ca și

din Metallica. Incidentul s-a 
produs în aprilie 1983. Mustaine 
era pur și simplu aruncat în 
stradă cu echipamentul său 
muzical, fără bani și fără 
perspectivă. în paralel Metallica 
realiza cu noul chitarist Kirk 
Hammet (ex Exodus) două 
demo-tapes de senzație. Ca 
umilința să fie și mai mare, 
grupul Exodus îi propune lui 
Mustaine să cânte alături de ei.

Supărat Mustaine pleacă la 
San Francisco încercând cu 
disperare să se răzbune. 
Împreună cu Robbie Cromwell

I
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reușește nimic și după șase ■ 
luni decide să revină în L A. ’
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Șansa face ca Mustaine să-l 
întâlnească pe David Ellefson 
care locuia în apartamentul 
vecin. David era un puști 
simpatic care,cânta destul de 
bine la bass. Cei doi se 
împrietenesc, apoi David îl 
prezintă pe Mustaine lui Lee 
Rash, un baterist de jazz 
foarte rafinat.

David Ellefson s-a născut 
la 12.11.1964 în Jackson/ 
Minnesota. Se mută la Los 
Angeles și intră în contact cu 
muzica heavy metal. încă din 
timpul școlii își lasă plete lungi 
și începe să cânte la chitară 
bass. La 17 ani debutează în 
trupa Headstone, apoi apare 
ca bassist în Killers. La 19 ani 
îl cunoaște pe Mustaine. într- 
un interviu Ellefson spunea: 
„L-am cunoscut pe Dave 
după noaptea de revelion 
1983. Eu repetam la bass cu 
volumul dat la maximum și 
probabil că el dorea să se 
culce. Furios mi-a runcat prin 
geam un ghiveci de flori. Așa 
ne-am cunoscut și de atunci 
am devenit prieteni de 
nedespărțit."

- va urma -
Horia SEBEȘAN

f

informația căutată, Internetul 
devenind o dată cu 
dezvoltarea sa un adevărat 
hățiș în care cu greu te puteai 
descurca. Ideea celor doi a 
prins repede, Yahoo! fiind 
astăzi probabil cel mai mare

Milionarii

Toată lumea știe deja că 
Bill Gates, fondatorul 
companiei Microsoft, este în 
prezent cel mai bogat om din 
lume. Microsoft i-a făcut 
bogați și pe alții, în prezent 
cercul miliardarilor lărgindu-se 
continuu. Dar, odată cu 
ascensiunea lui Bill 
Gates, s-a răspândit și 
ideea că un tânăr cu 
ambiție, stăpân pe 
cunoștințele sale din 
domeniul computerelor 
și care are și multe idei,
poate ajunge relativ repede 
foarte bogat. Internetul a fost 
cel care le-a permis multora 
să-și pună în practică ideile, 
câțiva ,,puștani" devenind în 
acest fel multimilionari. Așa s- 
a întâmplat cu tinerii Jerry 
Yang și David Filo care în anul 
1995 au avut ideea de a 
organiza într-un fel informațiile 
din rețeaua Internet. Așa a 
apărut portalul Yahoo! prin 
intermediul căruia se putea 
ajunge mult mai repede la

web-ului

tineri care l-au înființat fiind 
însă aproape necunoscute. 
Todd Krizelman (24 ani) și 
Stephan Paternot (25 ani) 
au pus bazele site-ului într- 
un campus universitar. 
Imediat au căutat un 
investitor care a fost dispus 
să riște 20 de milioane de 
dolari în ideea celor doi. 
TheGlobe.com este tot un 
portal, cum sunt multe acum, 

remarcabilă fiind
creșterea sa din punct de 
vedere financiar. La 
sfârșitul anului 1998 
TheGlobe.com era cotată 
la bursă, prețul unei 
acțiuni fiind de 9 dolari, în 
aceeași zi, la sfârșitul

cotațiilor, o acțiune se 
cumpăra cu 63,5 dolari. La 
un an de la pătrunderea pe 
piață -capitalizarea
companiei este de 750 de 
milioane de dolari.

Cele două exemple sunt 
relevante, tinerii menționați 
devenind bogați prin 
intermediul Internetului. Dar 
oare noi românii de ce nu am 
încerca așa ceva?

y

portal de căutare din lume. Aici 
banii se câștigă din publicitate, 
o reclamă plasată pe Yahoo! 
având șansa de a fi văzută de 
milioane de oameni zilnic. 
Yahoo! are astăzi peste 1000 
de angajați, fiind una dintre 
cele mai dinamice companii 
americane. In numai cinci ani, 
cei doi tineri care au înființat-o 
au devenit multimiliardari.

Site-ul TheGlobe.com este 
destul de cunoscut printre 
internauți, numele celor doi Andrei NISTOR

TheGlobe.com
TheGlobe.com
TheGlobe.com
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Un lider de sindicat spune că în Germania

SindîcatEle au fost promotoarele 
restructurării in minerit

Liderul celui' mai mare sindicat din 
Germania; Franz Hetz, s-a întâlnit la Petroșani 
cu liderii minerilor din Valea Jiului. Franz Hetz 
le-a explicat sindicaliștilor din Valea Jiului 
modul în care s-a făcut restructurare^' 
sectorului minier în Germania și felul în care s-. 
au implicat sindicatele în aceasta. 'u'

in Germania' restructurarea mineritului a 
început în urmă cu 30 de ani când peste . 
600.000 de mineri lucrau în cele 130 de 
exploatări miniere, astăzi, în urma 
restructurării, au rămas 68.000 de mineri și 20 
de exploatări miniere.

Germania fiind un stat puternic din punct 
de vedere economic, subvenționează 
cărbunele cu 200 DM tona în timp ce îl vinde 
cu 270 DM/tonă. în '96, statul german a extras 
o producție de 48,7 milioane tone cu o 
subvenție de 10,4 miliarde DM și și-a propus 
ca până în 2005 producția să scadă la 80 
milioane tone.

Atât reprezentanții CNH - Petroșani cât și 
cei ai LSMVJ și-au exprimat pozitiv părerea 
vizavi de întâlnirea cu sindicalistul neamț și și- 
au propus să organizeze în Valea Jiului un

simpozion pe tema rentabilității și restructurării 
mineritului până la sfârșitul acestui an, unde să 
fie invitați lideri sindicali din toată țara, 
reprezentanți ai Guvernului și lideri ai unor 
partide politice, deoarece, după cum spunea 
sindicalistul neamț, partidele politice au avut 
un rol important în restructuarea mineritului din 
Germania.,

Costel Postolache - președintele executiv- 
al LSMVJ, susține că: “Noi nu dorim să-i 
copiem pe nemți în felul în care au făcut ei 
restructurarea, ci doar să încercăm să tragem 
concluzii din metodele pe care ei le-au aplicat 
pentru că i-am copiat pe englezi și rezultatele 
nu au fost tocmai bune. Ne interesează în mod 
deosebit legislația lor vizavi de minerit și cum 
își rezolvă problemele sociale. ”

Valeriu Butulescu, consilier CNH, 
apreciază că: “Sindicatele germane au fost 
promotoarele restructurării. S-a evitat greva ca 
formă de protest pe când la noi ce s-a 
întâmplat numai în ianuarie '99, când producția 
a fost sistată aproape o lună. Categoric ele 
refuză retorica populistă și nu incită lumea."

Mihaela FĂGAȘ

I------------------------------------ j
I De curând, Biblioteca l 
! comunală din Luncoiu de Jos !
I funcționează într-un nou I 
| spațiu aparținând Primăriei. |
■ Amenajarea încăperii a durat ■
■ destul de mult timp. Au fost • 
| necesare o serie de reparații, |
■ zugrăveli, vopsiri și aranjarea ■
! rafturilor cu cărți într-o ! 
I anumită ordine. I
| “in prezent biblioteca ]• 
. adăpostește 8.052 volume. în ' 
I urmă cu doar câteva zile am I 
| primit o nouă tranșă de cărți, |
■ intrarea fiind în valoare de ■ 
• 950.750 lei. Aceste 97 de ' 
| volume sunt dedicate în mare | 
I parte elevilor, dar sunt și | 
! câteva volume de beletristică", . 
I spunea dl Dorel Benea, I 
| bibliotecar. Dacă în alte |
■ comune cultura este deseori ■
■ lăsată la o parte, la Luncoiu de I
| Jos Primăria și-a întors | 
| întotdeauna privirea înspre | 

j Interes I
i i
| pentru [
I carte |
I--------------------------- 1

Orăștie. Centrul vechi.
Foto: Traian MÂNU

Rezerva valutară a
BNR a crescut la 1,559 

miliarde dolari

| instituțiile culturale “rupând" | 
Idin bugetul subțire câte ceva ■ 

și pentru fondul de carte. Mai ■ 
| mult, după rectificarea | 
■ bugetului Primăria a promis ■ 

încă 500 000-1.000.000 lei jI bibliotecii. Un sprijin financiar I 
| deosebit a venit și din partea | 
. Bibliotecii Județene Deva cu . 
• care colaborarea a fost I 
| întotdeauna fructuoasă. | 
■ în prezent Biblioteca ■ 
* comunală Luncoiu de Jos are ' 
| 250 de cititori. Chiar dacă | 
| majoritatea sunt elevi și ■ 
! școala-i determină să ! 
I lectureze, ei împrumută de I 
| multe ori și câte un roman | 
I pentru părinți. “Copiii sunt cei .

mai fideli cititori, apoi urmează ■ 
| șomerii care preferă | 
■ beletristica. Ținând cont de ■ 
• faptul că funcționăm în mediul • 
I rural, iar perioada muncii |
| câmpului nu s-a sfârșit, cărțile | 
. nu sunt chiar atât de solicitate" . 
I - mărturisea interlocutorul I 
| nostru. Cu toate că dl Dorel |
■ Benea a făcut eforturi ca ■ 
• biblioteca să conțină volume ' 
| din mai toate domeniile |
■ (istorie, literatură, geografie, ■ 
! cărți tehnice, medicină, ! 
I electronică etc.) acestea nu I 
| sunt atât de căutate. Acum |

I dumnealui se orientează mai .
mult asupra cărților necesare > 

| elevilor, care sunt de altfel cei | 
■ mai dornici de lectură și ■ 
■ cunoaștere.

Cristina CÎNDA I
L J

Rezerva valutară a BNR a continuat să crească și în luna 
octombrie, ajungând, la sfârșitul lunii octombrie, la 1,559 miliarde 
dolari.

Rezerva de aura crescut la 101,8 tone față de 101,6 tone în 
septembrie, respectiv la 978 milioane dolari, de la 936,5 milioane 
dolari.

“Creșterea cu 121,4 milioane dolari a activelor de rezervă ale 
Băncii Centrale, în cursul lunii octombrie, s-a realizat pe fondul 
unor intrări la rezerva statului în valoare de 254,4 milioane dolari, 
în același timp, au fost înregistrate ieșiri de valută de 133 
milioane dolari", se arată într-un comunicat al BNR.

Sursele de creștere a rezervelor valutare ale BNR au fost 
cumpărările nete ale Băncii Centrale din piața valutară, in sumă 
de 152,5 milioane dolari, cedările de valută la rezerva statului, 
în valoare de 57,1 milioane dolari, din care 41 milioane dolari au 
provenit din privatizarea societății Dacia, alimentarea conturilor 
de rezerve minime obligatorii în valută constituite de către bănci 
la BNR cu un supliment net de valută în sumă de 34,5 milioane 
dolari, alte intrări de valută - în principal dobânzi - în sumă de 0,8 
milioane dolari.

Ieșirile de valută de la rezerva BNR au fost: plata a 55,5 
milioane dolari în contul datoriei publice interne și externe directe 
și garantate de Ministerul Finanțelor, plata în contul datoriei 
externe, contractate de BNR, a 44 milioane dolari; alte ieșiri - 
dobânzi, cotizații, altele - de 24 milioane dolari.

Rezervele internaționale ale BNR - valută plus aur - au 
crescut la peste 2,5 miliarde dolari.

BNR menționează că, deși au fost efectuate plăți mari în 
contul datoriei externe; cu deosebire pe parcursul primelor 6 luni 
ale anului, rezervele valutare au depășit, la sfârșitul lunii 
octombrie, cu aproape 200 milioane dolari volumul activelor 

^externe ale BNR de la 31 decembrie 1998.

Norvegia a donat 33.000 dolari 
pentru Institutului Național al 

Magistraturii din România
Norvegia a făcut o donație în 

valoare de 200.000 de franci 
francezi (aproximativ 33.000 dolari), 
în scopul finanțării unor activități ale 
Consiliului Europei în România, a 
anunțat purtătorul de cuvânt al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Bogdan Bucur. Această donație 
este destinată creării unui centru de 
documentare dotat cu publicații

juridice ale Consiliului Europei, în 
primul rând jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului, 
pentru recent înființatul Institut 
Național al Magistraturii din 
România. Această donație șe 
înscrie în cadrul mai general al 
vizitei efectuate recent în 
România de către Regele 
Norvegiei, Harald al V-lea.

Asociația 
H a n dic a p a ț i I o r 
Neuromotor din România 

(AHNR) lansează din 
această toamnă un prim 
proiect - DEEP - destinat 
fetelor și femeilor cu 
handicap din cadrul 
asociațiilor membre AHNR 
din județele Arad, Argeș, 
Cluj, Hunedoara și Sălaj. 
Asociația 
hunedoreană 
este prima 
dintre acestea 
care dezvoltă 
un asemenea 
proiect, după 
cum am fost 
informați în 
cadrul une 
conferințe de 
presă orga
nizată recent 
de AHN Hunedoara.

Proiectul DEEP (Disa
bled Women’s Empo
werment & Energy Project) 
a fost inițiat de Asociația 
Națională a Handicapaților 
din Finlanda și se derulează 
prin Programul “Socrates”, 
finanțat de Comisia 
Europeană. Alături de 
Finlanda, Suedia și 
România sunt partenere la 
acest proiect care s-a născut 
în urma unor acțiuni 
organizate de AHNR atât pe 
plan local, cât și în 
colaborare cu Consiliul 
Europei. Cu aceste prilejuri 
au reieșit principalele 
probleme de integrare, la 
diferite niveluri, cu care se

confruntă femeile cu 
handicap din țara noastră: 
“■atitudinile negative- și 
prejudecățile determină de 
cele mai multe ori 
excluderea acestora din 
comunitate; femeile cu 
handicap sunt dublu 
discriminate: ca femei și ca 
femei cu handicap." Așa a 
apărut deci proiectul DEEP,

Asociația_____ Handicapaților
Neuromotor Hunedoara dezvoltă 

Primul proiect în 
sprijinul fetelor și 

femeilor cu handicap
care in România are ca scop 
principal înființarea, pe 
parcursul a 12 luni, a 
primelor Grupuri de sprijin 
și Centre de întrajutorare 
pentru fete și femei cu 
handicap neuromotor. La 
nivelul AHN Hunedoara, s- 
a format un grup țintă din 
zece fete și femei din 
municipiul Hunedoara, cu 
vârste cuprinse între 19 și 
31 de ani, potrivit 
afirmațiilor președintelui 
AHN, Bogdan Octavian. 
Ele se vor întâlni 
săptămânal sau bilunar și 
vor fi prezente peste tot în 
viața comunității, aceste 
acțiuni presupunând 
accesul la informații și

utilizarea lor, precum și 
servicii profesionale cu 
sprijinul cărora se vor 
dezvolta abilitățile lor 
profesionale. 
Coordonatorul proiec
tului, sociologul Doina 
Nelega Florea, accentua 
importanța finalității 
proiectului, ținând seama 
ică, .ceea| .ce'eya . realiza 

g r upul-ț i n t ă 
hunedorean-va 
fi monitorizat 
și evaluat într-o 
dezbatere cu 
celelalte două 
țări partenere, 
rezultatele 
obținute 
putând sta ia 
baza viitoa
relor programe 
ori măsuri 

legislative pentru alte țări 
europene. “Marele profit, 
completa dna Nelega, îl 
constituie formarea 
formatorilor pentru 
următoarele grupuri de 
sprijin".

in final, fetele și 
femeile cu handicap 
incluse în proiect vor 
trebui să demonstreze că 
știu să ofere “energie și 
putere", căci asta 
înseamnă de fapt 
proiectul DEEP, și să 
conștientizeze comuni
tatea asupra dificultăților 
cu care se confruntă zi de 
zi.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Serviciul Național de Evaluare și Examinare pregătește 
primul test pentru examenul de bacalaureat

Serviciul Național de Evaluare și Examinare 
(SNEE) va organiza, în prima decadă a lunii 
decembrie a.c., prima simulare a examenului de 
bacalaureat din anul 2000, test la care va 
participa un grup restrâns de elevi, a declarat 
Adrian Stoica, directorul SNEE. Testul are ca 
scop evaluarea capacității de înțelegere de către 
elevi a subiectelor, va verifica dacă baremul de 
notare este corespunzător și dacă elevii pot lucra 
cu testele individuale.

SNEE nu este interesat de notele pe care 
le vor obține elevii la acest test, pentru că 
intenția este doar aceea de a se vedea dacă, 
așa cum sunt formulate, cerințele sunt pe 
înțelesul liceenilor, a precizat Stoica.

Al doilea test, de această dată la nivel 
național, va fi organizat la finele lunii februarie 
sau începutul lunii martie, dar nici atunci notele 
nu pot avea mare relevantă, a adăugat directorul 
SNEE.

Referitor la programa de istorie pentru 
bacalaureat, el a precizat că evaluatorii vor studia 
toate cele cinci manuale alternative existente pe 
piață. "Specialiștii vor urmări măsura în care o 
anume temă a fost reflectată în fiecare carte și 
abia apoi vor fi întocmite subiectele”, a spus 
Stoica.

SNEE va publica, după prima testare, o 
broșură cu modele de subiecte pentru 
bacalaureat.

Ce ne facem când 
plouă și sistemul pică?

Când ți-e lumea mai 
dragă, spun angajații 
Primăriei Rapoltu Mare, 
telefonul nu poate fi utilizat 
aici. Motivul? Centrala 
telefonică din primărie este 
una veche și nu mai face față 
solicitărilor. Dacă dă o 
ploaie, se știe, 
aparatele telefonice 
nu mai funcționează. 
Li se spune că a picat 
sistemul. Primăria a 
făcut adrese peste 
adrese către Direcția 
de Telecomunicații 
Hunedoara-Deva,
ultima cu nr. 63 din 26 
februarie a.c., dar nu a primit 
nici un răspuns. Așa că, pe 
această cale, Direcția 
respectivă este rugată totuși 
să facă ceva ca telefoanele 
din acel loc să funcționeze 
așa cum trebuie.

Fără venituri, unii 
localnici abia își duc 
zilele

Pentru că nu au ;ost bani 
la bugetul local până acum

ajutoarele sociale nu au fost 
acordate în comună. La acest 
ajutor s-au avizat 38 dosare. 
Primăria a hotărât totuși ca 
de la 1 octombrie acestea să 
fie acordate. Efortul financiar 
presupune 9 milioane de lei 
pe lună și s-a putut face în 
urma rectificării bugetului

local când comuna a mai 
primit 150 milioane de lei. 
Viceprimarul Elena Silvășan 
spune că în comună trăiesc și 
familii care nu au venituri. M. 
Furdui are 2 copii și toți 
trăiesc din alocațiile copiilor. 
Nu au teren agricol sau 
animae. Femeia mai 
lucrează cu ziua la câmp. 
Face p irte dintre cei aflați pe 
lista ci' ajutoare sociale. La 
Bobâlna, familia Tanislav nu 
are pensie. în schimb are 3 oi

și 5 ari de teren agricol. Soții 
sunt bolnavi amândoi. E. 
Inerean, tot din Bobâlna, nu 
are, de asemenea, nici un 
venit și e bolnavă.

Cum se descurcă acești 
oameni numai Dumnezeu 
știe.

■ Veniți cu 
lemnele de-acasă!

La Rapoltu Mare 
toți aceia care au copii 
la școală s-au trezit cu 
adrese la porțile 
caselor. Primarul 
comunei, neavând 
încotro, a recurs la o 
metodă pragmatică.

Dacă vor ca odraslele lor să 
nu tremure de frig în clase, 
părinții trebuie să aducă 
lemne din pădure, pentru că 
Primăria nu are bani să le 
taie și să le transporte. Așa 
că oamenii s-au pus pe 
treabă în speranța că orele 
copiilor vor fi mai plăcute 
dacă nu stau cu paltoanele 
pe ei. De precizat că 
materialul lemnos nu trebuie 
plătit de către părinți.

Sorina POPA



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Efectuez transport cu 
camion 5 tone și microbuz 
17 tone, preț convenabil. Tel. 
094/524466(26344)

• Vând casă și grădină în 
satul Runcu Mare, nr. 73. 
(7568)

• Vând Alfa Romeo 33, 
1,7, injecție, 1987. Stare 
foarte bună. Tel. 094/ 
917633(6342)

• Vând Ford Escort 1,3, 
model 1987, 4 uși, piese 
Ford Sierra, tel. 242930 
(7738)

• Vând Dacia 1310, fabri
cație 1987, tel. 648052 
(7739)

• Vând camion marca 
Robur, stare perfectă de 
funcționare, preț negociabil, 
50.000.000 lei’. Tel. 092/ 

613408(6347)
• Vând Ford Granada și 

Ford Tranzit Diesel. Tel. 
623635(7801)

• Vând ARO 320, camio
netă, fără motor. Hațeg, str. 
Carpați, nr. 20. (6941)

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (165.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868. (6138)

• Vând en gros haine și 
încălțăminte second
hand, sortate, pe cate
gorii, fără rebut, de sezon. 
Informații tel. 094/635592 
(7565)

• Termoprofil SRL, prin 
depozitul din Deva, comer
cializează plafoane 
suspendate Donn, gips 
carton,, structură galva- 
nizată, vată minerală Tel, 
ferestre și uși PVC. In
formații la tel. 054/625110, 
054/243557, 092/740048 
(7732)

• Vând mobilă stil, veche. 
Tel. 054/213503, după ora 
16(6345)

• Vând cazan de țuică de 
150 I, nou. Tel. 770508. 
(6941)

• Student meditez lim
ba română și matema
tică pentru examenul de 
capacitate și limba ro
mână pentru bacalau
reat. Informații la tel. 
620997, între orele 18- 
20.

• S.C. Vidra Confex SA 
angajează mecanic și 
conducător auto, catego
riile B și C. Informații la tel. 
713751,718094 sau sediul 
firmei, str. 9 Mai, nr. 2, 
Hunedoara. (7567)

• Pierdut legitimație de stu
dentă eliberată de Facultatea 
de Medicină Farmacie 
Timișoara, pe numele Mihuț 
Dana. O declar nulă. (3811)

jfjLOMEMORĂRI

• La împlinirea unui an de 
la despărțirea de colega 
noastră dragă

LALY COLCERIU
aducem un pios omagiu.
(7802)

VREMEA
Vremea va fi în general închisă, cu cerul mai mult 

noros. Pe alocuri va ploua slab, mai ales în prima parte 
a intervalului. Vântul va sufla slab la moderat, cu inten
sificări izolate din sud-est. Temperaturile maxime vor 
oscila între 6 și 11 grade, iar minimele între 1 și 5 grade 
Celsius. (Andrei lursicsin)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr.12A. 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 par
brize pentru autovehicule 
autohtone și import pentru 
orice tip de mașini (auto
turisme, autobuze, autoca
mioane 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, rapid și 
ieftin. Tel. 094/859958 
(6343)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Moto
rola, Panasonic, Nokia, 
Phillips, Siemens. De
codez GSM. Tel. 092/ 
258121(7807)

• Vând cruce mozaic, tip 
trifoi, 600 000. Deva, 
A.VIaicu, 112. (7751)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, par
ter, ultracentral Deva, per
soane fizice sau firmă. Tel. 
054/213503, după ora 16. 
(6345)

• Ofer spre închiriere 
magazin amenajat în 
Orăștie, str. Unirii, tel. 092/ 
774781(7736)

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500 000-600 000 lei/ 
săptămână. Angajăm per
soane fără experiență, stu- 
denți, șomeri. Tel. 621446, 
092/565828(6332).

/•
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Guvernul României nu va 
trece de luna ianuarie!

Conferința de presă desfășurată de către deputatul PRM de 
Hunedoara llie Neacșu a adus în prim plan situația economico- 
socială și politică a României care a atins nivele dramatice.

în context a făcut aprecieri dure la adresa actualei puteri 
care se dovedește tot mai incapabilă de a rezolva problemele 
pe care le ridică țara noastră în prezent. "încercarea actualei 
conduceri a României, a precizat deputatul PRM, de a aduce în 
fruntea României o brigadă străină, umilește România, în special 
coaliția aflată la putere. Astfel România va deveni o com
ponentă a unor organisme străine ce vor dicta în țară potrivit 
intereselor marilor cercuri financiare, iar acest lucru nu 
înseamnă altceva decât punerea în pericol a siguranței 
naționale. “Ajutorul" dat României de străinătate după 1989 se 
materializează după cum bine se poate observa în distrugere 
și dezastru național. După zece ani economia națională a căzut 
la jumătate, iar puterea de cumpărare a românului a scăzut de 
trei ori, fapt ce relevă marea tragedie în care trăiește cea mai 
mare parte a populației".

Deputatul llie Neacșu a mai precizat că după 1996 pri
vatizarea s-a desfășurat după interese de grup, s-au vândut 
unități numai de dragul privatizării. în acest sens s-a apreciat că 
RomTelecomul nu trebuia "privatizat”, fiind unitate de interes 
național. IMGB-ul s-a vândul la prețul unei vile doar cu 500.000 
de dolari. t

Subevaluarea unității bucureștene - de altfel una dintre cele 
mai mari din Estul Europei, capabilă să execute orice piesă 
pentru companii străine, indiferent de complexitate și dimensiune 
- a fost reconfirmată și de recenta tranzacție în urma căreia 
numai Clubul IMGB a fost vândut cu două milioane de dolari!!!

Referindu-se la soarta actualului guvern llie Neacșu a mai 
spus că Executivul nu va rezista mai mult de luna ianuarie, o 
soluție pentru țară fiind un alt guvern format din reprezentanți ai 
tuturor partidelor politice care să aibă menirea să asigure 
desfășurarea noilor alegeri și administrarea țării după alte 
coordonate.

k, Cornel POENAR

Regionala CTR Timișoara .JMORfCB

Cu sediul în Timișoara, b-dul 16 Decembrie 1989, nr.2 
Anunța organizarea prin Centrul de calificare CF Timișoara a unor 

CURSURI DE CALIFICARE în următoarele meserii:

3 IMPIEGAT DE MIȘCARE
Condiții de înscriere:

* studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
• vârsta maximă 35 ani;
• stare bună de sănătate.

Data limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 1999.
Data examenului: 23 noiembrie 1999.
Numărul de locuri scoase la concurs pentru Regulatorul de Circulație Deva: 10 locuri.

3 ACAR, FRÂNAR, MANEVRANT, PĂZITOR BARIERĂ
Condiții de înscriere:

* absolvenți ai învățământului general obligatoriu;
* vârsta cuprinsă între 18-35 ani;
• stare bună de sănătate.

Data limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 1999.
Data examenului: 25 noiembrie 1999.
Numărul de locuri scoase la concurs pentru Regulatorul de Circulație Deva: 9 locuri. 
Dosarele se depun la secretariatul Centrului de calificare CF Timișoara din str. 

Rădulescu, nr.l, Timișoara.
Probele de examen și tematică sunt afișate la afișieru! de la poarta Regionalei CFR 

Timișoara.
Informații suplimentare se pot obține ta telefoanele:
191696, interior 2093 ■ Centrul de calificare CF Timișoara;
191696, interior 3301 - Serviciu! Resurse Umane a! Regionalei CFR Timișoara.

S.C. Rodipet S.A.
cu sediul central în București, Piața Presei Libere

nr. 1, sector 1
anunță scoaterea la concurs a postului de 

director - Sucursala Hunedoara.
Bibliografia și alte relații suplimentare la 

tel. 01/2243990,092/365979 sau 
054/213007.

Licitație
SN ROMARM SA București - 

Sucursala Orăștie
Cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 2600, 

județul Hunedoara, telefon 054-241040, fax 054-241131
Organizează în ziua de 22.11.1999, ora 16, LICI

TAȚIE PUBLICĂ pentru achiziționarea a 2 (două) 
cazane apă fierbinte Q=5 G.cal/h, 130/70°C, automa
tizate pentru gaze naturale, necesare liniei tehnologice 
de fabricație tuburi de presiune din fontă cu grafit 
nodular.

Documentația de licitație se poate procura contra 
cost de la sediul Sucursalei Orăștie.

Costul documentației este de 500.000 lei și se 
achită la casieria unității.

Ofertele, în plic sigilat, se vor depune la sediul 
Sucursalei Orăștie până la data de 16.11.1999, 
ora 14.

Plăcintă cu caise
Mdrvitu i»—li

Descoperă gustul proaspăt al caiselor 
în mijlocul toamnei. 

Numai la McDonald’s!

Ku prct excelent! X
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Contract neonorat
Membrii Asociației de Lo

catari nr. 40, din bl. 2, de pe 
strada George Enescu, sunt 
foarte supărați. Blocul în care 
locuiesc de peste 20 de ani 
necesită reparații la acoperiș. 
Așa că, din puținii bani pe ca
re au reușit cu mari sacrificii, 
să-i economisească, s-au 
gândit să-și facă un acoperiș 
mult mai trainic. Au găsit și o 
firmă, SC “GEO ELEN PROD" 
SRL din Deva, antreprenor 
Gheorghe Rovinaru. fn data 
de 01.03.1999, au încheiat 
contractul nr. 232, în care pe 
câteva pagini se stipulează 
condițiile și clauzele acestui 
contract. S-a achitat și un 
avans de 30 milioane lei din 
90 milioane lei valoarea totală 
a lucrării cu menționarea datei 
de 25.03.1999, dată pentru în
ceperea lucrărilor pentru aco
perirea blocului. Termenul de 
execuție a fost stabilit de co
mun acord la trei luni.

Deși s-a stabilit ferm data 
începerii lucrărilor, echipa de 
muncitori a antreprenorului 
Gheorghe Rovinaru a început 
lucrarea cu o întârziere de 3 
luni și asta abia după multe 
insistențe. La începutul lunii 
octombrie Gheorghe Rovi
naru a mai solicitat suma de 
35 milioane lei pentru procu-

rarea de materiale, luându-și 
și angajamentul de a finaliza 
cât mai curând lucrările înce
pute. Acum la venirea iernii 
blocul este tot neacoperit. S- 
au efectuat lucrări cu lemn de 
80%, iar cu tablă a fost aco
perită abia o suprafață de 
35% din acoperiș.

După foarte multe telefoa
ne și vizite la domiciliul antre
prenorului Gheorghe Rovi
naru, membrii Asociației de 
Locatari nr. 40, nu cu mult 
timp în urmă, au depus o re- 
clamație la Oficiul Județean 
pentru Protecția Consumato
rului. Aici Gheorghe Rovinaru 
și-a luat din nou angajamentul 
că va reîncepe lucrarea de 
acoperire a blocului. Promi
siuni deșarte! A mai trecut o 
săptămână și după cum se 
vede vor mai trece încă multe. 
Locatarii blocului 2 de pe 
strada George Enescu mai 
trec peste o iarnă în care o să 
le plouă în casă, la primăvară 
vor fi nevoiți să zugrăvească 
din nou, banii li s-au dus, iar 
ceea ce s-a făcut până acum 
se va degrada. Oamenii sunt 
disperați, numai cu minciuni 
și promisiuni nu-și pot 
acoperi blocul. Așa că, aviz 
amatorilor!

Traian MÂNU

g « 1 U a
După lupte “seculare", care au durat mai bine de 7 luni, așa 
arată acoperișul blocului 2 de pe str. G. Enescu din Deva

“Sărbătoarea dacilor”

în organizarea Despărțământului Astra Orăștie și în prezența 
dlui primar losif Blaga, vineri, 5 noiembrie 1999, în sala festivă a 
Liceului teoretic “Aurel Vlaicu” din Orăștie, a avut loc un concurs, 
cu tematică istorică, între cele două licee orăștiene.

Activitatea s-a înscris printre cele desfășurate sub genericul 
"Sărbătoarea dacilor" și a avut menirea de a demonstra buna 
pregătire a celor două echipaje, care au răspuns cu precizie la 
întrebările examinatorului Mihai Căstăian, de la Muzeul din 
Orăștie, întrebări inspirate din istoria milenară a urbei, a Des
părțământului Astra Orăștie și a Asociațiunii Astra.

Câștigător a fost echipajul “David Prodan” al Liceului Teoretic 
“Aurel Vlaicu" alcătuit din Stăncioi Cristina, Solomon Rodica, din 
clasa a Xll-a E, Banța Rareș și Fărăgău Florin, din a Xll-a C, 
pregătiți de profesorul Mihai Ghituială, iar la o mică diferență s-a 
clasat echipajul “Dacicus" al Grupului Școlar de Chimie In
dustrială, în componența: Chiorean Cosmina, Mitea Călin, Dudaș 
Cristina - toți din clasa a Xll-a A, și Mogoșan Loredana - a Xl-a B, 
coordonați de profesorul Călin Cornea.

Consiliul local și Despărțământul “Astra" au oferit premii celor 
două echipaje, acestea fiind înmânate de dl prof. Aurel Ursu - 
președintele Despărțământului Astra.

Doamnele Elisabeta Cornea și Elena Munteanu, de la Bi
blioteca Municipală, au organizat o expoziție de carte reflectând 
tematica concursului. Muzeul din localitate a expus spre vânzare 
vederi, pliante și tipărituri cu tematică istorică.

Se cuvine menționat gestul de omenie al echipajului de la 
Liceul “Aurel Vlaicu”, care a oferit suma câștigată pentru a ajuta 
la alinarea suferințelor unei colege, membră a cercului lor de 
istorie, aflată în spital la Timișoara.

Miron SIMEDREA

Pentru că sunt cele mai economice mașini în exploatare (raport preț - calitate) din România
Daciile vor continua să fie fabricate de RENAULT la Colibași
Francezii si miracolul DACIA
"Când am venit prima dată în România, am fost încântat de faptul că fostul model RENAULT 12, autoturismul 

DACIA, arată încă bine în variantele restilizate la Colibași și a rămas la modă pentru șoselele românești", a 
declarat ambasadorul Franței la București, dl Pierre Menat, cu ocazia semnării contractului de privatizare al SC 
Automobile Dacia SA cu Grupul RENAULT.

Acum, iată, francezii au revenit la Colibași, RENAULT lucrând cu DACIA pentru DACIA, prin DACIA.
DACIA - o marcă de cursă lungă
RENAULT nu va introduce în România autoturisme exceptate de taxe vamale și nici nu va fabrica la Colibași un 

nou autoturism mai devreme de anul 2003, pentru că DACIA rămâne încă cea mai bună mașină pentru români prin 
raportul preț-calitate oferit.

Realitate si nu un vis
Potrivit analizei făcute de experți români și străini, autoturismul DACIA are la această oră cel mai bun preț pentru 

client, ținând cont de rata inflației și prețurile concurenței.
Economicitatea în exploatare a autoturismelor DACIA (ex: accesul cu ușurință la piese de schimb ieftine și service 

extrem de facil) și prețul la care se poate cumpăra, fac din această mașină o realitate și nu un vis pentru români.
ACESTEA SUNT O PARTE DIN MOTIVELE PENTRU CARE RENAULT NU VA RENUNȚA LA FABRICAREA 

DACIEI.

SC DACIA SERVICE SA DEVA, dealer autorizat DACIA, este firma unde vă puteți informa și de unde puteți 
cumpăra un autoturism DACIA”.

Pentru detalii sunați la tel. 054-225840 sau 054-219466.

Licitație
5I\I ROMARM SA București - 

Sucursala Orăștie
Cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 2600, 

Județul Hunedoara, telefon 054-241040, 
fax 054-241131

Organizează în ziua de 22.11.1999 LICITAȚIE 
PUBLICĂ pentru achiziționarea următoarelor utilaje 
necesare pentru modernizarea turnătoriei de fontă:

1. AMESTECĂTOR INTENSIV CU TURBINĂ DE 
AERARE la ora 10;

2. MAȘINI DE FORMAT CU JET DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
la ora 12;

3. MAȘINI DE ÎMPUȘCAT MIEZURI ÎN COLD-BOX la 
ora 14.

Documentația de licitație se poate procura contra 
cost de la sediul Sucursalei Orăștie.

Costul documentației este de 50 DM și se achită în 
cont BCR Orăștie nr. 25111. 8.3.

Ofertele, în plic sigilat, se vor depune la sediul 
Sucursalei Orăștie cu minimum 2 ore înaintea celei 
fixate pentru începerea licitației.

SC TEHNOTON SERVICE SA
Cu sediul în Iași, sos. Păcurari, nr.2 a, bl.590 B

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ deschisă cu 
strigare în data de 17.11.1999, ora 12, la sediul societății 
pentru

VÂNZARE SPAȚIU COMERCIAL
situat în localitatea Deva, b-dul Decebal, bl.I, parter; preț de 
pornire a licitației: 639.312.000 lei. în caz de neadjudecare la 
prima ședință, se va organiza cea de-a doua licitație în data de 
22.11.1999, ora 12. Prețul nu conține TVA.

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

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

SC QUASAR SA DEVA
B-dul Decebal, bl.R, parter

ANGAJEAZĂ pentru magazin 
ROMSTAL:

1 șef magazin;
1 referent tehnic - ing. instalații;
1 agent comercial - ing. instalații
1 operator calculator;
2 vânzători.

5
3
O
O
o
Vârsta maximă: 35 ani.
Dosarele se depun la sediul societății,

informații suplimentare la telefon 222999.

S.C. MCMSANITFARM VET S.R.L.
DR.MIHĂILĂC-TIN

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

• FARMACIE VETERINARĂ
PETSHOP - FOOD SHOP________

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

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

C__Licitație 22^
Bankcoop Banca generala de credit și 

promovare SA Agenția Orăștie 
Scoate la LICITAȚIE:

- Apartament 4 camere situat în 
municipiul Orăștie, str. Mureșului, nr. 15, 
ap. 3, Andrieșan Toader.

Preț porhire 60.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 10.11.1999, ora 10, la 

Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc. 
Informații suplimentare la Bankcoop B.G.C.P. 

Orăștie, tel. 247565, 247456
V
•

Consiliul local al
municipiului Brad

Scoaterea la licitație publică în ve
derea închirierii a unui spațiu în suprafață 
de 32 mp din incinta Căminului Cultural 
Mesteacăn.

Licitația se va desfășura în data de 
30.11.1999, ora 10, la sediul Consiliului local 
al municipiului Brad din str. Republicii, nr. 18.

Relații suplimentare și înscrieri la Pri
măria municipiului Brad, camera 23, telefon 
054-655665.

în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare zi de marți până la ad
judecare.
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