
în fiecare zi de miercuri

Consultanță Juridică la 
sediul redacției ziarului 

“Cuvântul liber”
întrucât există numeroase probleme de ordin juridic cu care 

se confruntă multi cetățeni și agenți economici, fapt rezultat și 
din corespondența pe care o poartă aceștia cu redacția ziarului 
“Cuvântul liber”, venim în întâmpinarea dorinței solicitanților 
noștri de a le acorda consultanță juridică pe problemele ce-i 
interesează. în acest sens le facem cunoscut, pe această cale, 
că în fiecare zi de miercuri, la sediul redacției, str. 22 
Decembrie, nr.35, Deva, între orele 8-15, juristul firmei vă stă la 
dispoziție, acordându-vă gratuit consultanță. Sunteți așteptați și 
puteti să apelați cu încredere la serviciile noastre.
\___ _____________________ /

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

TĂMUT DM
___

Farmacii 
dc serviciu

Sâmbătă, 20 și duminică, 
21 noiembrie, devenii se vor 
putea adresa în situații de 
urgență farmaciei ,,Terapia". 
Adresa: strada Ion Creangă, 
nr. 29.

în același interval de timp 
la Hunedoara va funcționa 
farmacia „Diantus” din strada 
G. Enescu, nr. 2/1, tel. 716929. 
(E.S)
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• - Ce frumoasă e 
patroana noastră!

- O, da! Și ce 
frumos se îmbracă!

- Da, și ce repede se 
dezbracă...
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Consiliul Județean 
Hunedoara

Convocare
în temeiul art.65, alin.2 și 3 din Legea nr.69/1991 

privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință 
extraordinară pentru data de 23 noiembrie 1999, ora 
10, la sediul Regiei Autonome a Apei Valea Jiului din 
municipiul Petroșani, str. Cuza Vodă, nr.23, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind sumele defalcate din 
impozitul pe salarii pentru subvenționarea energiei 
termice livrate populației, repartizate pe municipii, 
orașe și comune, pe anul 1999;

2. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
completării Programului de acțiuni în domeniul 
relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe 
anul 1999;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de Investiții 
“Modernizare DJ 687 E, sector Ghelari - Bunila, km 17 
+ 600 - 29 + 200, județul Hunedoara”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul “Dezvoltarea și 
retehnologizarea stațiilor de tratare a apei Sântămăria 
Orlea și Batiz, a conductei de aducțiune Sântămăria 
Orlea - Deva, automatizarea și dispecerizarea 
întregului sistem”.

Puncte de vedere 

Corupția ? 
Nu ia noi, 

la alții
9

Opoziția de până în 1996 acuza dur 
puterea pentru o serie de carențe în 
activitatea sa, între care corupția revenea 
frecvent. Opoziția de astăzi face același 
exercițiu. Chiar mai violent. Pe măsura 
fenomenelor negative care au luat amploare. 
Iar corupția este doar unul dintre ele. El a fost 
recunoscut de însuși președintele țării, dl Emil 
Constantinescu, drept pentru care a și înființat 
celebrul de acum CNAICO, asumându-și 
conducerea organismului și responsabilitatea 
diminuării năravului. ,,Chiar de la începutul 
anului viitor vom demara un program de luptă 
împotriva corupției, activităților mafiote și a 
crimei organizate - spunea la sfârșitul lui 1996 
dl Emil Constantinescu - pentru a readuce la 
bugetul economiei naționale enormele sume 
care sunt furate din avuția națională.” Din 
păcate, CNAICO a fost un fiasco. Și la nivel 
central și în județe. Șeful statului n-a admis 
acest adevăr, deși nu de mult s-a întâlnit chiar 
cu miniștrii Justiției și de Interne, cu care a 
dezbătut fenomenul și unele măsuri de 
combatere a lui.

Chiar dacă este un om onest și echilibrat, dl 
Ion Iliescu, fostul președinte al României și 
actualul președinte al PDSR, și-a ieșit din țâțâni 
zilele trecute și i-a acuzat în bloc pe miniștrii și 
parlamentarii puterii de afaceri necinstite, 
considerând că ,,nu există la ora actuală 
ministru sau parlamentar al partidelor de la

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Colonia Cuț, din Ghelar, locul 
unde viața o mai grea ca 

moartea

? 1 

ANCHETA 
SĂPTĂMÂNI/

*

Suntem în colonia Cuț, Ghelar. Nici 
unul dintre cei pe care i-am întâlnit aici nu 
a știut să ne spună de unde vine numele 
acesta. Cuț? Nu știm, răspundeau oamenii 
în timp ce ridicau din umeri și priveau 
mirați unii către ceilalți. Așa se face că n- 
am avut încotro: am 
acceptat numele și gata.

Dacă e să le dăm 
crezare celor ce trăiesc 
în colonie, cândva, aici 
nu curgea lapte și 
miere, dar era bine.
Acum doar peisajul ce înconjoară zona pare 
să-și fi păstrat frumusețea de altădată. Căci 
viața din acest loc a devenit pe zi ce trece 
tot mai grea, mai urâtă. Cu ce am greșit, se 
întreabă oamenii, de am ajuns să o ducem 
așa de rău? Nici nu trăim, dar nici nu 
murim. Mai bine am muri decât să o ducem 
tot dintr-un chin într-altul, se plângeau ei. 
Și cum să nu Ie dai dreptate? Vă amintiți, 
din Filmele pe care le-ați văzut, scenele de 
coșmar de pe vremea războaielor? Ei bine, 
fără să deformăm cu nimic realitatea, 
putem spune că în colonia Cuț pare să fi 
izbucnit un război. Viața a ajuns așa de 
mizeră aici că oamenii, după ce au fost 
disponibilizați de la mină, au plecat care 
încotro. Dar nu așa, cu mâna goală. După 
ce au locuit în blocurile din colonie, acum 
au luat cu ei până și geamurile, ușile, 
caloriferele. Din blocul nr. 2 de garsoniere, 
s-a luat tot ce s-a putut. Au mai rămas doar 
pereții și gunoaiele. Locatarii, spun cei ce 
mai stau încă prin aceste locuri, s-au dus în

Moldova, acolo de unde au venit cu ani în 
urmă ca să lucreze la mină. Acum, când se 
întâmplă să-și mai facă careva bagajele, 
lucrătorii poliției își fac apariția. Nu se 
știe niciodată ce se mai poate fura! Pe Emil 
Șinec l-am “prins” tocmai când se muta din 

colonie jos în sat. Șomer 
Fiind de doi ani, cu doi copii și 
o soție, nu mai vrea să 
locuiască în condițiile 
mizere de acolo. în 

anotimpul cald mai lucrează 
pe la oameni prin sat.

Răsplata: lapte, brânză, slănină, de-ale 
gurii, să le dea de mâncare la copii. Haine 
nu și-a mai putut cumpăra, nici nu-și mai 
amintește de când.

La Cuț nici apă caldă, nici căldură nu 
este. Pe vremuri, e adevărat, funcționa o 
centrală termică pe cărbune și minerii 
beneficiau de confort. Cu timpul nu s-a 
mai putut procura combustibilul necesar, 
huila granulată, iar cărbunele de calitate 
inferioară care i-a luat locul nu dădea 
rezultatele de altădată. Cu alte cuvinte, 
temperatura apei nu se putea crește prea 
mult. Văzând una ca asta, oamenii au 
renunțat Ia apa caldă. Autoritățile locale 
spun că a fost găsită repede o alternativă: 
furau apa caldă din calorifere. Urmarea? 
Locuințele nu au mai fost nici încălzite. 
Acum, Primăria Ghelar are nevoie de bani 
mulți ca să pornească din nou centrala

_______ Sorina POPA 
(Continuare în pag. 2)
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Cum vrea Făniță sau cum spune 
Muresan

Privatizarea 
fostelor (AS 

sau a ceea ce 
a mai rămas 

din ele
A fost și mai este încă gâlceavă multă în 

Parlament și la Guvern în legătură cu 
privatizarea fostelor întreprinderi agricole de 
stat - IAS -, acum acestea având statut de 
societăți comerciale cu capital majoritar de 
stat. O bună parte dintre aceste unități, în 
special cele cu profil zootehnic, respectiv 
complexe pentru creșterea păsărilor, oilor 
sau bovinelor, au fost de multe ori 
falimentate, deoarece actuala putere, pe 
atunci aflată în opoziție, a ținut morțiș să 
demonstreze că întreprinderile în cauză ar 
fi fost găuri negre care produceau prea multă 
carne și lapte pentru a-i sătura pe români 
considerând că este mai “economic” să 
importăm produsele respective. De altfel nici 
din fostele IAS-uri cu profil vegetal, viticol, 
pomicol sau legumicol n-a mai rămas cine 
știe ce, odată cu tăierea vocației la credite 
luându-li-se aproape în totalitate oxigenul. 
Așa că nu mai miră pe nimeni, nici chiar pe 
cei ce au condus cu înverșunare procesul 
dș demolare a agriculturii românești, care 
era totuși performantă și concurentă pentru 
occident, dacă acum fostele IAS arată ca 
niște epave, cu o bază materială învechită

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

BallCa 
Internaționala 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice în fiecare zi de 
marti, miercuri și joi

CERTIFICATE
PENTRU CONTUL 

DE DEPOZIT” 
cuoD0BANDARXĂde54% 
și scadența la 96 zile prin 

unitățile sale din Deva, Brad, 
Orăștie și Hațeg

COTfENTAN//
Economia de piață, pe care 

mulți politicieni o văd deja 
înfăptuită în țara noastră, 
acționând ca un regulator al 
prețurilor mărfurilor, este, în fapt, 
departe de ceea ce înseamnă 
ea în țările Occidentului 
dezvoltat. Dacă luăm în discuție 
doar prețurile, pe care le simțim 
fiecare pe pielea noastră, ne 
dăm seama că pe piața 
românească nu funcționează 
concurența. Dimpotrivă. Te duci 
în piața de alimente a orașului și 
ce constați? Că prețul cartofilor 
este același la toți vânzătorii, cu 
foarte mici diferențe (una - două 
sute de lei), că varza are preț 
unic, că morcovii, țelina, 
conopida, ardeii, gogoșarii sau 
mai știu eu ce se vând peste tot

Ceva despre prețuri și 
productivitate

la același preț. Nu mai vorbesc 
de fructe. Merele, de exemplu, 
deși și-au dublat prețul față de 
anul trecut, cu mici excepții 
(datorate calității), au același 
preț. Carnea, la fel! în orice 
magazin în care se vinde carne 
sau produse din carne, prețurile 
sunt, în general, aceleași. 
Brânzeturile, laptele, margarina și 
câte alte produse alimentare, în 
afară de faptul că au prețuri 
aproape unice, acestea sunt și 
ridicate.

Ce face ca pe piața 
românească prețurile să 
crească mereu, în ciuda faptului 

că salariile și pensiile rămân, ca 
în acest an, aceleași, că înșiși 
micii comercianți se plâng că le- 
au scăzut drastic vânzările? 
Cauzele sunt mai multe.

în primul rând, principalul 
vinovat de creșterea prețurilor 
și lipsa concurenței este statul, 
în speță guvernul, care 
gestionează economia. Deți
nând monopolul producției de 
energie și combustibili, guvernul 
ridică periodic prețul energiei 
electrice, al gazelor, al benzinei 
și motorinei. Regiile autonome 
care produc energia și 
combustibilii, deși se tot 

restructurează, personalul lor 
a scăzut prea puțin. Și cum 
de-a lungul anilor și-au tot 
crescut salariile, ca nu cumva 
acum să le scadă, dau fuga la 
guvern cu propuneri de 
mărire a prețurilor. Grijuliu, 
Guvernul, ca să-și mai 
cârpească bugetul pe de-o 
parte, iar pe de alta de teama 
ca personalul acestor regii să 
nu iasă în stradă (că deh, ne 
strică imaginea externă, de

Gheorghe PAVEL 
(Continuare în pag. 2)

8| WEST BANK
DEVA, Bd. OBcebal, 

Bl. E parter
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

LA DEPOZITELE ÎN LEI
- PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21 %/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare * 
64,49%/an 

\_______ -_______ /
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Partidul Umanist

politica omului

Colonia Cuț, din Ghelar...
(Urmare din pag. 1)

Privatizarea

Conform articolului 43, alin. 
1 din Constituția României "statul 
este obligat să ia măsuri de 
dezvoltare economică și de 
protecție socială, de natură să 
asigure un nivel de trai decent”. 
Pe fondul înrăutățirii situației 
economice și în lipsa unor 
programe sociale semnificative 
ne aflăm în pragul unei stări de 
criză.

Ni se poate spune că făcem 
politica sindicatelor. însă în 
condițiile în care o mare parte a 
populației are venituri limitate, ne 
întrebăm cum vor reuși acești 
oameni să își achite cheltuielile 
ținând cont de faptul că foarte

Ni se poate spune că 
susținem orice partid politic sau 
orice grupare.

Ni se poate spune pe un 
ton critic sau pe orice ton.

Adevărul este că facem 
politica omului.

A omului care dorește să i 
se respecte demnitatea, a cărui 
valoare să fie recunoscută, a 
celui care vrea să muncească.

Mai există oameni în care 
putem avea încredere, oameni 
puternici, capabili să își astfme 
riscuri, inițiatori ai unor strategii 
economice de succes care știu 
să promoveze o politică 
realistă.

Când nimeni nu te ajuta...
Partidul Umanist din 

România militează pentru 
formarea unei clase de mijloc 
puternică, aceasta fiind soluția 
ieșirii din impasul în care ne 
aflăm, numai astfel condiția de 
furnizori de șomeri va fi 
înlocuită cu cea de producători 
de bunuri, numai astfel 
profesionalistul își va recâștiga 
locul.

Clasa de mijloc nu se 
creează în eprubetele 
laboratoarelor sau pe masa 
unui prim-ministru, ci doar în 
economia reală al cărei motor 
sunt competitivitatea și 
proprietatea privată.

Partidul Umanist din 
România se adresează tuturor 
membrilor societății care au 
capacitatea și acționează 
pentru a deveni performanți, 
indiferent de categoria socială 
căreia îi aparțin, iar în mod spe
cial se adresează clasei de 
mijloc.

Trebuie să avem forța de a 
ne schimba destinul.

Incompetenții și corupții 
trebuie să fie înlocuiți de oameni 
cu principii morale și fermitate 
în acțiune.

Partidul Umanist din 
România este un partid tânăr și 
viguros, capabil să mobilizeze 
populația activă, cinstită și 
dornică de afirmare, pentru a 
învinge Minciuna, Răul, Corupția, 
Ignoranța, Indolența și 
Stagnarea și a croi un drum 
liber Binelui, Moralei Creștine, 
Umanismului, Adevărului, 
Libertății, Proprietății și, pe 
această bază, să ajungem cât 
mai repede la Prosperitate, 
Avuție și Bunăstare.

mulți nu au făcut față actualelor 
tarife? Nu putem rămâne 
indiferenți față de neputința 
oamenilor, față de bolile care ne 
amenință pe toți săraci sau 
bogați, datorită nivelului de trai 
scăzut. Nu avem dreptul să 
rămânem insensibili la 
problemele reale ale omului 
obișnuit. Plata apei calde, a 
căldurii, a hranei, a 
medicamentelor trebuie să 
devină griji minore. Șomajul, 
nesiguranța zilei de mâine, 
fiscalitatea exagerată sunt 
fenomene cu care se confruntă 
o mare parte a populației. Prin 
actuala politică salarială și de 
venituri, nivelul de trai al 
populației nu are nici o șansă 
să crească.

Ni se poate spune că 
suntem pentru revendicările 
studenților.

Situația lor trebuie tratată cu 
înțelegere. Lipsa locurilor de 
cazare, insuficiența acestora, 
bugetul redus alocat burselor 
vor conduce la nemulțumiri 
sociale, economice, culturale. Nu 
ne putem permite să asistăm 
indiferenți la un permanent exod 
al tinerilor inteligenți. Acești tineri 
merită o șansă, au dreptul să li 
se acorde o atenție deosebită, 
ei fiind principalul potențial de 
înnoire a societății românești.

Unii consideră că tindem 
spre dreapta eșichierului politic. 
Dar a lupta pentru garantarea 
proprietății reprezintă o revenire 
la normalitate. Alții susțin că ne 
orientăm spre stânga. însă 
protejarea și afirmarea 
interesului național, depășirea 
actualei crize a societății 
românești, oprirea declinului 
economic, relansarea și 
dezvdltarea durabilă a României 
ar trebui să fie prioritățile tuturor 
forțelor politice.

Biroul executiv PUR - 
filiala Județeană 

Hunedoara

(Urmare din pag. 1)

parcă ar mai fi ceva de stricat), 
imediat trece la ridicarea 
prețurilor. Nici vorbă nu poate fi 
ca guvernul să-i oblige pe 
acești mastodonți ai statului să 
crească productivitatea muncii 
și pe această bază să-și 
crească salariile. Nu!

Crescând prețurile la energie 
și combustibili, toți ceilalți 
producători de bunuri le ridică 
prețurile ca să nu piardă. Căci 
toți consumă energie și 
combustibili, fie pentru producție, 
fie pentru transport. Comercianții, 
apoi, procedează în consecință, 
iar păgubitul nu este altul decât 
cetățeanul, pentru că nici 
Guvernului, nici industriei 
producătoare, nici comercianților 
mari sau mici nu le pasă de 
cumpărători. Nu se gândesc nici 
o clipă cum să crească 
productivitatea și calitatea și'pe

T

termică. Și nu-i are. Dar și pentru cetățeni e mai aproape 
pădurea, iar lemnele sunt gratis...

Familia Mera are cinci copii și trăiește de pe o zi pe 
alta. Când au venit, acum 20 de ani, din Moldova, nu și-au 
închipuit că o să ajungă în halul în care trăiesc acum. La 
intrarea în blocuri poți vedea mormane de lemne, semn că 
locatarii nu așteaptă iarna fără ca să-și asigure căldura, 
chiar și numai într-una din încăperile locuinței.

M. Acasandrei nu are apă potabilă decât la baie. 
Șobolanii ajung să viziteze apartamentele și de la parter, 
dar și pe cele de la ultimul etaj. Traseul animalelor a fost 
identificat de locatari: prin conducte și apoi în case. De 
plouat plouă și în locuințele de aici. Igrasia a mâncat 
pereții. Spărturile sunt așa de mari că apa a stricat nu 
numai ultimul nivel.

“Plătim chirie 36000 de Iei pe lună. Blocurile nu le 
acoperă primăria. Am vrea să ne mutăm în blocurile mai 
bune (de pe strada Muncii și Eroilor) unde condițiile sunt 
mai bune. Dar nu avem bani ca să dăm la primărie și să ne 
repartizeze o altă locuință. Numai cine are bani se poate 
muta acolo. Noi trebuie să trăim în aceste condiții. Și 
țiganii o duc mai bine”, se plâng oamenii. în spatele 

clădirilor, fiecare și-a făcut o cocină unde-și mai crește câte 
un porc. Să aibă ce mânca. Gunoaiele sunt și ele acolo și se 
pare că cine trebuie să le ridice uită acest lucru. Dacă dai o 
raită prin colonie poți vedea burlane scoase afară. Fumul 
care iese pe ele dă impresia că e vorba de-a dreptul de 
locomotive, nicidecum de locuințe. La Cuț au mai rămas 
oameni. Unii au plecat prin locurile natale. Alții au plecat 
și s-au întors aici. La mină mai sunt vreo sută de oameni ce 
mai lucrează, față de 1000 câți erau la începutul acestui 
an. Să fie oare altundeva mai rău ca Ia Cuț de au curajul 
oamenii să se întoarcă aici?

La Turdaș
CĂMINELE CULTURALE - 
SPATII PENTRU NUNTI, 

ROTEZURI ORI PARASTASE 
într-o țară în care oamenii abia au ce pune pe masă, iar 

statul are datorii de miliarde, activitatea culturală este o 
cenușăreasă care pare a aștepta în zadar venirea prințului 
salvator. Cele trei cămine culturale ale comunei Turdaș nu 
reușesc să fie instituțiile care să promoveze cu succes o 
activitate specifică în satele comunei. Viorica Bocșeni, director 
al căminelor culturale, mărturisea că ,reorganizarea unor 
activități specifice a atras după sine situația în care căminele 
culturale au devenit în primul rând spații care găzduiesc nunți, 
botezuri ori parastase.”

Din păcate, nici condițiile desfășurării unor astfel de 
manifestări socio-mondene nu sunt tocmai propice. Căminul din 
satul Spini este în paragină, iar cel din Turdaș necesită 
efectuarea unor reparații. Excepție de la această situație o 
constituie Căminul din satul Pricaz care anul trecut a fost 
complet renovat și amenajat.

Totuși, ca o amintire a unor vremuri cu o activitate culturală 
mai bogată, în comună supraviețuiește încă formația de călușari, 
specifică zonei. Cetele călușărești din Turdaș au participat anul 
trecut la un festival de gen la Caracal unde au obținut locul II, iar 
anul acesta vor participa în luna decembrie la festivalul zonal de 
folclor de la Romos.

Ciprian MARINUȚ

în relațiile APR - gruparea fost PSDR

începe frăția de arme
O nouă informație de ultimă oră ne face să credem că 

între APR și gruparea anti Athanasiu a PSDR se stabilesc 
relații trainice. Aflăm astfel că Emil Putin - fost prim- 
vicepreședinte la PSDR, a fost ales vicepreședinte la APR; am 
mai aflat că Dumitru Ifrim, fost deputat PSDR de Hunedoara, 
acum deputat independent, a fost ales în funcția de membru al 
Biroului Executiv Central al APR! Să nu mori de ciudă, die 
Athanasiu?! (A.N.)

Ceva despre preturi
această' bază să intre în 
concurență cu omologii lor, ca să 
vândă cât mai mult și cât mai 
bun din ceea ce produc și abia 
atunci să-și facă salariile proprii, 
să obțină un profit cât mai 
substanțial. Deținând însă 
monopolul acestor surse de 
energie, regiile sau companiile de 
stat nu-au nici un interes să-și 
bată capul cu productivitatea. Un 
exemplu recent este și 
creșterea prețului la energia 
termică. Interesează oare pe 
cineva că majoritatea cetățenilor 
nu-și vor putea plăti căldura în 
această iarnă? Subvențiile pe 
care le acordă Guvernul sunt ca 
niște frecții la un picior de lemn...

în menținerea unor prețuri 
ridicate sau în creșterea lor. 
intervin însă și alți factori. Nu cei 
concurențiali, ci cei de tip mafiot.

Vine, de pildă, țăranul - mic 
producător - pe piața orașului cu 
produse agricole. După ce 
prospectează piața își face 
socoteala că ar putea vinde 
ceva mai ieftin ca să ajungă mai 
repede acasă, unde îl așteaptă 
treburile. Dar abia instalat la 
tarabă, simte că cineva îi 
șoptește la ureche prețul 
produsului său și-l amenință că 
dacă nu-l respectă n-o să-i 
meargă bine. Și țăranul, de teamă, 
vinde cartofii cu 2500 lei/ kg, în 
loc de 2000 lei la cât se gândise 
el. Și vânzarea merge greu, 
pentru că el nu se poate 
concura cu vecinul său de 
tarabă. Așa a primit consemnul! 
Sau se poate întâmpla și altfel. 
Acel cineva care umblă cu 
șoapta să aibă propria tarabă la 
care, ciudat, vinde cu ceva, ceva

r
mai ieftin. Se mai întâmplă însă 
ca producătorul nici să nu 
ajungă cu produsele sale pe 
piață. Este așteptat la intrările 
în oraș unde i se cere să-și 
vândă marfa en gros la un 
anumit preț, iar dacă nu vrea i 
se pun tot felul de piedici, i se 
fac tot felul de șicane. Ce este 
mai rău, astfel de lucruri se 
petrec cu știrea mai marilor 
piețelor care își primesc, 
desigur, partea lor. La ce să 
se mai aștepte cumpărătorul în 
acest caz?

Nu ne-am propus însă să 
epuizăm subiectul. Vom reveni. 
Dar până atunci am propune 
organelor abilitate cu protecția 
consumatorului să fie mai 
aproape de interesele celui ce 
cumpără și să procedeze ca 
atare.

fostelor IAS
(Urmare din pag. 1)

și dărâmată, așa putându-se 
vinde acum pe un dolar dacă 
cineva va fi dispus să-l dea și 
pe acela.

Urmările politicii agricole 
demolatoare promovată 
împotriva IAS și a unei 
serioase baze de producție 
agricolă nu întârzie să se vadă 
la tot pasul, în prezent 
existând 615 astfel de unități, 
unele în prag de faliment.

Legea Mureșan (PNȚCD) 
de privatizare era gata să intre 
în vigoare dacă premierul nu 
bloca la Monitorul Oficial 
apariția Ordonanței de 
urgență, spre satisfacția 
senatorului Făniță (PD). Ca 
urmare s-a decis ca proiectul 
legii de privatizare să facă

obiectul dezbaterii în 
Parlament. în cazul în care 
se va bate apa în piuă și se 
va întârzia adoptarea legii, 
liderii PNȚCD amenință că 
vor trece la represalii, le vor 
arăta mâța moartă la cei din 
PD și vor scoate Ordonanța 
de urgență de la naftalină. 
Disputa se învârtește în 
prezent în jurul 
patrimoniului care se 
privatizează, unii susținând 
că se scot de la privatizare 
unele bunuri imobile.

Până ce lucrurile se vor 
clarifica, cert este faptul că 
certurile dintre PNȚCD și 
PD continuă la cote ridicate, 
mărul discordiei con- 
stituindu-l deci acum 
privatizarea fostelor IAS.

/---------------------------------------------------------

Corupția P
(Urmare din pag. 1)

putere care să nu fie amestecat 
în afaceri și care să nu se fi 
îmbogățit în mod spectaculos în 
această perioadă."

Afirmația este hazardată, 
generând un adevărat scandal 
în rândul coaliției parlamentare 
și guvernamentale. îndeosebi 
foștii tovarăși de partid ai dlui 
Ion Iliescu, cei din Partidul 
Democrat, îi cer capul, 
acuzându-l de calomnie și 
amenințându-l cu instanța de 
judecată. La fel de aspri s-au 
dovedit și unii lideri țărăniști.

Cam mare supărarea și 
pripită judecata puternicilor zilei 
la adresa liderului pedeserist. 
Și asta deoarece realitatea 
vorbește elocvent despre 
corupții dintr-o pretinsă troikă 
PNȚCD-PNL-PD, unii cercetați 
sau aflați în atenția justiției, alții 
deja sancționați sau ascunși de 
ochii lumii. De sus și până jos. 
Sigur însă că nu se poate 
generaliza. Iar dacă legile 
noastre ar funcționa ca într-o 
democrație autentică, multe 
capete de șefi mai mari sau mai 
mici ar cădea. Și nu doar din 
arealul puterii.

Tocmai de aceea cred că dl 
Ion Iliescu trebuia ca, înainte de 
a-i bănui de hoție pe toți 
miniștrii și parlamentarii actualei 
puteri, să-și fi privit puțin 
subalternii, de ieri sau de azi, și 
ar fi constatat cu ușurință că 
nici aceștia nu sunt toți 
imaculați. Să ne gândim cât l-au 
apărat pe Adrian Bivolaru. Sau

ce raporturi au existat între 
unii pedeseriști cu galoane și 
defuncta Bancorex. Ori, cum 
au prosperat firme căpușă 
pe trunchiurile regiilor 
autonome și ale unor mari 
societăți comerciale 
perdante; cum au proliferat 
negoțul cu copii, șpaga la 
vamă și jaful în pădurile țării - 
fenomene care nu se 
întâmplă de azi, de ieri.

însă nu acuzațiile 

reciproce contează. Nu 
pasarea gafelor și a 
răspunderilor de la unii la 
ceilalți. Nu admonestările și 
amenințările. Important și 
necesar este ca și puterea și 
opoziția să joace cu cărțile pe 
masă, fiecare să-și 
contabilizeze cu realism 
reușitele și eșecurile și să le 
prezinte la adevărata 
dimensiune alegătorilor de 
mâine - de la care așteaptă 
voturi, și Europei - spre care 
stăm cu mâna întinsă. Toată 
lumea a mai învățat câte ceva 
în cei 10 ani de democrație. 
Nu mai poate fi prea ușor 
înșelată-. Pentru că, iată, n-a 
apărut nici milionul de locuri 
de muncă promis de dl Ion 
Iliescu, nici zecile de miliarde 
de dolari ,,de dincolo” 
anunțate de dl Emil 
Constantinescu, nici luminița 
de la capătul tunelului 
inventată de dl Victor 
Ciorbea, nici privatizarea 
trâmbițată de dl Radu Vasile. 
Și timpul nu prea mai 
așteaptă...

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

Casa de marcat cu memorie fiscală CAHAT1500 ER~I este destinată 
pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului 
realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 

3.109 rapoarte (8 ani)

v Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

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

J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

J Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, 
codul casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de 

emitere a bonului, seria fiscală)

J Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic

J Sertar cu cifru de siguranțâ
Se asigură service garanție și postgaranție de câtre IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETĂȚII 
___________________________________ >



cartela 
CONNEX GO!

pe-afară! Conectări fericite!
* în limita stocului disponibil. Caseta cu Divertis se oferă și pentru pachetul cu telefon. ** Prețul nu include TVA.

Până la Anul Nou, Mosul va aduce-n zbor o caseta cu 
Divertis* drept cadou, și un nou preț pentru cartela 
CONNEX GO! -19,99$** până la sfârșitul lui 1999!
Profitați, că Mosul zboară! Profitați de ofertă, sau rămâneți5 7 5 5 7 9

De teama virusului 
anului 2000, ONU 

face provizii de 
alimente, 

medicamente și bani
Organizația Națiunilor Unite a recomandat personalului 

său din întreaga lume să facă provizii de hrană, 
medicamente, baterii și să renunțe la cecuri și cârduri 
bancare în favoarea numerarului, pentru a preveni 
eventualele probleme create de virusul informatic al anului 
2000, transmite AFP.

ONU și-a mai anunțat personalul că salariile pe luna 
decembrie vor fi plătite mai devreme decât de obicei. De 
asemenea, a recomandat ca toți angajații să ia “măsuri 
similare celor din cazul catastrofelor previzibile”, după cum 
indică o circulară emisă în 27 septembrie. Aceste măsuri îi 
privesc pe cei 14.000 de angajați ai ONU din întrega lume, 
excluzând personalul din agenții.

“Trebuie să aveți provizii pentru mai multe zile, pentru 
voi și pentru persoanele cu care locuiți. Aceste provizii 
înseamnă hrană neperisabilă, apă, medicamente”, se spune 
în circulară. De asemenea, se recomandă pregătirea unei 
sume de bani gheață, pentru cazul în care automatele 
bancare nu vor funcționa. Cei care locuiesc în emisfera 
nordică trebuie să-și pregătească în plus pături și aparate 
de încălzit suplimentare. Tot personalul ONU trebuie să aibă 
“din belșug” lanterne și baterii.

într-o altă circulară, personalul care trebuie să 

călătorească la sfârșitul anului 1999 și începutul anului 
următor este avertizat să se aștepte la mari întârzieri ale 
curselor.

EugenSimiona 
câștigat Marele 

Premiu al 
Fundației “Niște 

țărani” 
p

Președintele Academiei 
Române, Eugen Simion, a 
câștigat Marele Premiu al 
Fundației Naționale pentru 
Civilizație Rurală “Niște 
Țărani”, distincție decernată 
în cadrul celei de-a doua 
ediții a Simpozionului 
“Civilizația rurală 2020”, 
desfășurat la Casa de 
Cultură Țărănească din 
Slătioara, Vîlcea.

în acest an, tema 

dezbaterilor simpozionului, 
la care au luat parte 
personalități de seamă ale 
științei și culturii românești, 
a fost “Comunitatea sătească 
între cercetare științifică și 
politica socială”.

La aceeași manifestare a 
avut loc și lansarea celui de
al doilea volum din antologia 
“Laudă țăranului român”, 
apărut la Editura Fundației 
“Niște Țărani”. Lucrarea 
cuprinde discursuri de 
recepție la Academia 
Română, prefața lui fiind 
semnată de Valeriu Rîpeanu 
și Mihai Ungheanu.

V ___________________/

1>A1»A IOAiX PAUL 
AL II-LEA A INAUGURAT 

O NOUĂ CAPELĂ LI 
VATICAN

Papa loan Paul al ll-lea a inaugurat în Palatul Apostolic 
din Vatican o nouă capelă consacrată Fecioarei Maria, 
decorată în întregime de mozaicarul rus Alexandr 
Kornukhov, informează AFP.

Lucrările la această capelă, foarte luxoasă, au început 
în cel mai mare secret, în 1996. în aprilie 1998, un ziar 
italian a dezvăluit existența acestui șantier în interiorul 
Vaticanului. Ansamblul lucrărilor a fost coordonat de artistul 
sloven Marko Ivan Rupnik.

Pentru decorarea capelei cu imagini sacre inspirate din 
lucrarea papei, "Redemptoris Mater”, au fost folosite, 
pentru mozaic, aproape o sută de milioane de bucăți de 
sticlă, aur, argint, marmură și alte materiale prețioase. 
Noua capelă a fost construită în locul fostei capele 
"Mathilda", situată la al doilea etaj al Palatului Papilor. 
Mozaicul evocă “uniunea" între Biserica Orientului și cea a 
Occidentului și înfățișează figuri ale unor martiri din secolul 
20, victime ale comunismului, nazismului sau 
fundamentalismului islamic. Imaginea unui computer evocă 
prezentul.

Costul lucrărilor nu a fost dezvăluit. Suma necesară a 
fost strânsă cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a 
hirotonisirii sacerdotale a Papei, în 1996.

Papii au o lungă tradiție a mecenatului în domeniul artei 
religioase, începând cu Martin al V-lea, în secolul 15 și 
până la luliu al ll-lea, care l-a chemat pe Michelangelo la 
Vatican la începutul secolului 16, sau Paul al Vl-lea, care 
în 1973 a deschis la Vatican un muzeu de artă modernă.

Sosirea 
anului BODO 

va fi urmărită 
la TV pe tot 

globul
Milioane de persoane din 

peste 150 de țări vor putea 
urmări în direct pe micul ecran 
intrarea în anul 2000 în toate 
colțurile lumii, de-a lungul a 24 
de ore, grație uneia dintre cele 
mai importante realizări din 
istoria televiziunii, informează 
AFP.

Arhipelagul Fidji, unul dintre 
primele puncte de pe planetă 
care va saluta noul an, va fi 
punctul de plecare în emisiunea 
“Millenium Live...Humanity 
Broadcast', o sărbătoare mul
timedia care va cuprinde 90 de 
momente muzicale, mesaje de 
la personalități ale secolului și 
montaje pe teme universale, 
realizate în diverse părți ale 
lumii.

Studioul principal va fi 
instalat la Los Angeles, iar 
unități secundare vor exista în 
12 orașe, printre care una și la 
București. Programul va trece 
dintr-un fus orar în altul, pentru 
a prezenta festivitățile 
organizate în aproape o sută de 
țări. Totul se va termina 24 de 
ore mai târziu, în Hawaii.

Partea de divertisment va 
fi asigurată de numeroși artiști, 
care vor interveni din diverse 
puncte ale globului. Printre 
aceștia se numără Bee Gees, 
Phil Collins, The Pretenders, 
Simply Red, Spice Girls, Sting 
și Jean-Michel Jarre, care va 
susține un spectacol cu muzică 
electronică lângă piramidele din 
Egipt. Telespectatorii vor putea 
asculta reflecțiile unor 
personalități, cum ar fi Nelson 
Mandela. Secvențele filmate în 
diverse părți ale lumii vor să 
demonstreze că umanitatea 
este aceeași, deși există 
numeroase culturi diferite.

Millenium Television Net
work, organizația internațională 
care produce această emisiune 
de 24 de ore, a anunțat că are 
deja încheiate contracte de 
difuzare cu posturi importante 
din 130 de țări, printre care In- • 
dia și China, și este pe punctul 
de a încheia negocierile cu încă 
alte 30 de țări. în afară de 
studioul central de la Los An
geles, vor mai exista 
corespondenți la București, 
Bombay, Cap, Istanbul, Manila, 
Mexico, New York, Paris, 
Beijing, Rio de Janeiro, Roma 
și Sydney. Programul va fi 
difuzat în engleză și tradus în 
12 limbi, printre care spaniolă, 
portugheză, franceză, 
mandarină și arabă. Internauții 
vor putea urmări programul îh 
direct pe site-ul 
www.m2live.com, adresă unde 
vor putea trimite și comentarii.

Celebrul pom de iarnă al 
centrului Rockefeller, una dintre 
principalele atracții de Crăciun 
din New York, a fost înălțat zilele 
trecute de o macara, 
informează AFP.

Bradul are 36 de metri 
înălțime și cântărește peste 
șapte tone, fiind cel mai mare 
pom de Crăciun ridicat vreodată 
în Manhattan.

Un uriaș brad 
de Crăciun a. 
fost ridicat la 

New York s_______  ________>
Peste 30 de mii de beculețe 

și opt kilometri de cablu vor fi 
instalați de zeci de electricieni 
pentru “ceremonia luminilor”, 
programată pentru 1 decembrie.

“Ne simțim ca niște părinți 
tineri și mândri pentru copilul 
lor", a spus surâzătoare Cathy 
Thompson, proprietara arborelui 
care a crescut în grădina familiei 
ei din Connecticut.
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[ Sport j 
0 nouă schimbare 

la “U” Cluj
Lipsurile cu care se confrun

tă clubul universitar de fotbal din 
Cluj, comportarea mediocră a 
studenților în Divizia B, seria a II- 
a, au determinat noi schimbări la 
conducerea echipei. Deși Uifă- 
leanu a preluat echipa ca 
antrenor principal de puțin timp 
(la jumătatea turului) de la Mar
cel Lăzăreanu, iată că și Alexa 
Uifăleanu a trebuit să predea șta
feta lui Zoltăn lasko, fostul portar 
al clujenilor în urmă cu câțiva ani. 
Nu se știe cât de benefică va fi 
schimbarea, dacă nu vor veni și 
sponsorii care să susțină finan
ciar pe “U” Cluj, unde de fapt se 
află “buba” evoluției sub aștep
tări a echipei.

Programul meciurilor 
televizate din Divizia A

Consiliul Ligii Profesioniste de Fotbal a defi
nitivat programul meciurilor televizate pentru etapele 
18, 19 și 20 din retur ce se vor desfășura în acest an 
până la data de 5 decembrie, conform’următorului 
program: Etapa a 18-a, vineri 19.11.1999, ora 14: 
“U” Craiova -FC Național; sâmbătă, 20.11, ora 
13,30*. Oțelul Galați - Gloria Bistrița, ora 17,Q0: 
Steaua - Petrolul Ploiești; duminică, 21.11, ora 
17,00: Astra Ploiești - Rapid. Etapa a 19-a: vineri,
26.11, ora 14,00: FC Brașov - Ceahlăul; sâmbătă,
27.11, ora 13,30: Gloria Bistrița - Dinamo; ora 16,00: 
FC Național - Astra; duminică, 28.11, ora 14,00: 
Rapid - FCM Bacău. Etapa a 20-a: vineri, 3.12, ora 
13,00: FCM Bacău - FC Național; sâmbătă, 4.12, ora 
13,00: Ceahlăul - Rapid; ora 17,00: Steaua - FC 
Brașov; duminică, 5.12, ora 13,00: Oțelul - Petrolul:

Restanța Rocar - Steaua se va disputa marți,
30.11, ora 14,00, iar FC Argeș - Steaua în 13.12, ora 
14,00. Aceste partide vor fi transmise de postul de 
televiziune Antena 1.

uladoiu a tost dus pe lista de 
transferări

întrunit la începutul acestei săptămâni, Biroul Exe
cutiv al clubului Dinamo a hotărât ca Jean Vlădoiu ( ce a 
marcat în timpul cât a evoluat aici 12 goluri) să fie de
clarat jucător transferabil. Gândul atacantului dinamovist 
este să se întoarcă în Germania, dorind ca suma de 
transfer hotărâtă de conducerea clubului să nu fie mai 
mare de 200.000 de mărci. Jean a auzit prima dată de la 
prieteni de decizia conducerii: “Vreau să-mi acord o 
vacanță care să-mi aducă pacea sufletească și după 
sărbătorile de iarnă îmi voi continua drumul. Știu că 
soluția conducerii vine numai și numai de la bani, pentru 
că aveam de primit o sumă importantă, aproximativ 
300.000 de mărci. M-au făcut să renunț la acești bani, 
însă cred că, în replică, vor accepta să mă transfer pen
tru maximum 200.000 de mărci. Dacă nu, mai bine mă 
las de fotbal...” Să vedem dacă Dinamo va lăsa din preț, 
fiindcă s-a stabilit că suma de transfer este de 400.000 
de mărci, dar se poate negocia cu clubul ofertant.

Sâmbătă, la Hunedoara

DERBY 
CORVINUL * UTft

Se anunță meci mare la Hu
nedoara, sâmbătă, de la ora 
11,00, un adevărat derby al pri
mei etape din returul campio
natului 1999 - 2000 al Diviziei B, 
seria ă ll-a dintre Corvinul (locul 
4 în clasament) și UT Arad 
(locul 3).

După cum se știe, în tur, 
Corvinul a obținut victoria cu 2- 
1 și UTA vine la Hunedoara cu 
gândul să-și ia revanșa. Un 
meci de atracție și pentru iubi
torii fotbalului din împrejurimile 
Hunedoarei - Deva, Simeria, Că- 
lan, Hațeg, ce vor lua loc în tri
buna stadionului Corvinul.

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Ofertă de vânzare Acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea 
nr.99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 49 părți sociale reprezentând 
18,2156% din capitalul social al Societății Comerciale “ZORI DE ZI” SRL, cu sediul în DEVA, județul 
Hunedoara, cod fiscal R 7349424, număr de înrmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/383/1995, 
având:

Obiectul principal de activitate: desfacere băuturi cu consumare în local, fără program distractiv.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 26.900 

mii lei.
Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 30.07.1999, este: 

Acționar Nr. părți sociale
FPS. 49
SC Impex Baby SRL Deva 159 
Alții 61
Total 269

%
18,2156
59,1078
22,6766
100

Valoarea nominală a unei părți sociale este de 100.000 lei/parte socială.
Prețul de pornire a licitației este de 100.000 lei/parte socială, iar valoarea pachetului de părți sociale scos 

la vânzare este de 4.900.060 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de 

la Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16. Dosarele de 
prezentare cumpărate anterior rămân valabile.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC ZORI DE ZI SRL, în scopul întocmirii unui raport 
de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 750.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 490.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 440.000 lei se face cu ordin de 
plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR Deva sau 
la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între orele 8-10,30. (pentru 
valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) sau de 

o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) 
(EXIMBANK);

• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD, deschis la 
EXIMBÂNK București, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
-dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele de 

participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 450/1999 și prevăzute în 
Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data 
fixata pentru începerea licitației cu strigare, respectiv în data de 21.12.1999, ora 13, acest termen fiind termen 
de decădere.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data de 
21.12.1999, ora 14.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 22.12.1999, 
ora 12, când se va întocmi și afișa lista ofertantilor acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 22.12.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se va 
anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit b) din Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 
1999.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara - dna Elena Vlad, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Super ofertă
UN BUN NECESAR

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

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

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

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

SONY Model: SLV-SE40

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

Magazin Quasar, Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 3'7, Bl. 47, 
parter, tel.: 054-740.647.

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

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

Vă așteptăm in magazinele

Liderul mondial în produse electrocasnice, 
revine pentru cei care apreciază calitatea 
din 15 Noiembrie cu o nouă ofertă senzațională. 
Pentru fiecare mașină de spălat Whirlpool model 
AWM 249 primești un cuptor cu microunde 
Whirlpool (AVM 504) gratuit.
Caracteristici AWM 249: lOOOrpm, viteza de centrifugare reglabilă, 
sistem antișifonare, sistem de control al balansului, tratamente 
speciale inclusiv programe de clătire pe bază de inălbitori.

Deva
Simal Exim - Complex Comercial Central 
Devasat - Bd. Decebai, Bl. R, parter

Electro.

Petroșani
Hermes - Str. 1 Decembrie, nr. 85Acum te bucuri de 

două ori mai mult de 
calitatea Whirlpool •Oferta este valabilă în limita stocului disponibil

http://www.sof.ro
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FRUMOS POVESTIND ISTORM..
f* u precizarea de sub 

titlu: “De la Paralela 45 
la Tropicul Racului”, această 
carte este o construcție literară 
greu de încadrat într-un gen 
anume. Alternând stilul 
jurnalistic sau de senzație cu 
stilul sobru și documentat al 
istoricului, Victor Simion ne 
asigură relaxarea și plăcerea 
lecturii unui text scris cu talent 
și cu dezinvoltura autorului 
obișnuit cu...realitatea creației. 
Se pare însă - cel puțin acest 
lucru se simte, se poate citi 
“printre rânduri" - că autorului îi 
convine cel mai bine ipostaza 
de reporter avizat, un reporter 
care nu vrea să-i scape nimic, 
totul intrând sub lupa unui 
observator fin, perspicace și 
pregătit să comenteze. Iar 
comentariul său este fie riguros 
științific, fie alunecând, evident 
sub control, spre un fabulos 
care respectă limitele impuse 
de context. Pentru că, orice s-ar 
spune, nu e deloc ușor să 
vorbești despre o zonă 
geografică încărcată de istorie 
și despre care procentul de 
cunoaștere rămâne o cifră 
oscilantă, fără să-ți lași 
imaginația s-o ia din când în 
când razna în sensul cel mai 
frumos al cuvântului. Metaforele 
însoțesc textul permanent 
dându-i farmec și accentuând 
importanța unui moment, a unei 
idei, a unei vestigii..."Observ că 
de la un timp în dreapta șoselei 

ne însoțește un interminabil 
șarpe negru. Este artera 
suspendată a unei conducte de 
petrol...”“După câteva ore bune 
de mers iată că după un deal 
mai arătos ne apare o geană 
albastră de apă ca o Fata 
Morgana.”(p.17). De ochiul 
format al istoricului, dublat de 
artist, nu scapă nimic, iar lumea

Victor Simion: UN ROMÂN PE URMELE FARAONILOR 

Editura Scripta, București, 1998

prin care trece este transferată 
în paginile cărții prin descrieri 
minuțioase, pe un ton potrivit și 
de efect: “Feluci cu pânze albe, 
triunghiulare, bărci mai mici sau 
mai mari lunecă pe lângă 
maluri, întinzând sau strângând 
plasele de pescuit. De sus, de 
pe puntea vasului, privesc cum 
se agită și am senzația că de 
fapt aici nimic nu s-a schimbat 
de milenii. ”(p. 69). Insă îmi 
permit să spun că această 
carte nu este doar a unui istoric 
de artă, ci și - poate mai ales - 
a unui om de știință, fiindcă 
atenta sa aplecare spre 
amănuntul aparent insignifiant 
este materializată apoi prin 
considerații oare pot constitui 
puncte de reper științific pentru 
oricine dorește mai mult decât o 
informație primară. In acest 

context, referindu-se la templul 
Kom Ombo, autorul notează 
trecând pe neobservate de la 
notația simplă la comentariul 
amplu: "Mărturisesc sincer că 
până a nu veni aici, nu știam mai 
nimic despre Kom Ombo. ” (p.81) 
și "Templul este amplasat paralel 
cu unda fluviului. Este ridicat aici 
pentru a cinsti numele a doi iei: 

al zeului-crocodil Sobek și al 
zeului-vultur Horusț...). lată într- 
adevăr un lucru nou pentru noi: 
un zeu al apelor și un zeu al 
cerului își împart de la egal la 
egal această reședință. ”(p. 82). 
Dar, pe de altă parte, iată și 
cotidianul cu toate ale lui 
“neiertat" de către autor și 
ilustrat cu aceeași pricepere 
narativă: “Intrăm la întâmplare, 
când într-un magazinaș, când în 
altul, fără intenția de a cumpăra 
ceva, ci doar din pură curiozitate. 
Prilej pentru fiecare negustor de 
a ne sări în întâmpinare și de a 
ne îmbia cu zâmbete amabile să 
alegem câte ceva din marfa lui. 
Sunt foarte versați în a ști să te 
tenteze chiar cu cel mai mărunt 
lucru."(p.94). (Oare când se va 
petrece și cu negustorimea 
noastră asemenea minune? 

n.DH.) Aș mai sublinia un 
amănunt, cred eu, relevant 
în economia cărții: Victor 
Simion are calitatea de a ști 
să comunice ideal cu 
cititorul, fiindcă nu 
arborează acel aer doct, 
distanțator și oarecum 
sfidător, practicat de unii 
autori, ci se păstrează 
ca...om în niște limite ale 
bunului simț care ni-l 
apropie repede. Exemplul- 
citat mi se pare concludent: 
"Reîntoarcerea la hotel ne 
salvează de deshidratare. 
Doamne, ce mare minune 
este dușul!”(p.129). (Putem 
zâmbi ușor amuzați dar 
aprobatori pentru această 
exclamație și înțelegăndu-l 
perfect pe homo 
europeanus, n.DH. )

Și, în loc de încheiere, 
un ultim citat: “Piramidele, 
Sfinxul, Templele de la 
Luxor și Karnak, mormitele 
faraonilor din celebra Vale a 
Regilor și a Reginelor, 
ansamblurile arhitecturale 
mai puțin cunoscute de la 
Esna, Edfu, Kom Ombo, sau 
cele de la Assuan sunt tot 
atâtea popasuri fascinante 
cărora li se alătură lumea 
plină de pitoresc și 
originalitate a marilor orașe 
cum sunt Cairo sau Alexan
dria."(Cop.IV).

Dumitru HURUBĂ

Te iubesc
In întunericul tremurând, 
Atingem împreună o piatra, 
Și credem câ este un fruct, 
Rămas din diminețile reci.
Mai târziu, umerii tăi
Au fost atinși,
De un ram, subțire de salcie, 
Atunci, am văzut răsăritul, 
Aproape, 
înlăturând urma brumelor, 
De pe streașină casei, 
In care am intrat.
Pentru a citi în palma Ta, 
Cuvântul
Te iubesc.

Cărarea pe care-mi port pașii, 
S-a întors cu toate brândușele 
Toamnei.
Tu, ți-ai pus pantofii cumpărați, 
Dintr-un oraș îndepărtat,
Cuvintele sunt puterile Tale,
Cu ele poți învinge tristețea. 
Când ți se face frig în suflet. 
Șarpele nu mai stă încolăcit, 
Pe asfaltul amiezii, 
Camionul încărcat cu fiori,
A ajuns acolo unde oamenii singuri 
Așteaptă clipa de foc a dragostei.

Eu creb
Eu cred în Tine,
Cum cred în ploaia ce

ne prelungește, 
Așteptarea Luminată de aripile 
Porumbeilor rămași o noapte, 
Pe acoperișul casei părăsite. 
De niște oameni plecați, 
Să cucerească Everestul

Eu cred în Tine, cum cred, 
!n iarba ce biruîește umbra, 
Eu cred în urma copilăriei, 
Uitată în satul.
In care am cântat
Prima oară lângă focul nestins 

de tăcere.

Miron ȚIC

366 POVEȘTI MINUNATE
PENTRU ADORMIT COPIII

Editura Bibliofor
Plus, Deva

Firesc de reconfortantă 
este lectura acestei cărți de 
“184 de pagini bogat 
ilustrate, cu 400 de desene 
excepționale", cum se 
menționează pe ultima 
copertă pe care, de altfel, 
mai putem citi: "Alături de 
cele mai fru
moase povești 
clasice, în 
prezenta 
antologie au

Î
fost incluse și altele, mai 
puțin cunoscute, dar tot atât 
de pline de fantezie și 
învățăminte. In fiecare seară 
- pe parcursul întregului an - 
volumul vă oferă 'câte o 

I poveste. Nici prea lungi, nici 
i prea scurte, poveștile sunt 
j cât se poate de potrivite 
t pentru a fi citite copiilor 
I seara, înainte de culcare. ” 
I Cartea este o traducere 
t de către Hermina 
I Brassovan, Ernest
| Brassovan și Simona 
î Ostermeier după originalul 
I “Sandmnnchen erz„hit 366 
I Gute - Nacht - Geschichten”,

apărut în Germania în anul 
1995. Adaptarea pentru 
Editura Bibliofor Plus este 
făcută de: Horia Crișan, 
Vladimir Pop Mărcanu și 
Liviu Stănilă.

Sigur, ar fi nepotrivit un 
comentariu 
asupra textelor H 
semnate de 
nume presti
gioase cum ar 
fi Hans Cristian

Andersen, sau Jacob și 
Wilhelm Grimm, și alții. Mă 
voi limita să mai spun că 
volumul este structurat 8 
tematic, după cum W 
urmează: POVEȘTI lă
CLASICE, POVEȘTI CL 
PITICI Șl SPIRIDUȘI, , 
POVEȘTI CU IEPURI Șl j 
IEPURAȘI DE PAȘTI, I 
POVEȘTI DE CRĂCIUN.

In context, Editura | 
Bibliofor Plus vine în • 
întâmpinarea celor mai 
mici cititori cu o carte 
absolut de excepție, j. 
pentru care merită toate | 
felicitările.- - -■ ......mm i*

“întotdeauna cântam pentru prieteni99

Cel mai recent album (casetă și CD) al grupului COMPACT a 
devenit deja binecunoscut fanilor săi. Amplul tumeu de promovare 
a pieselor noi sau remixate cuprinse pe “Compact 100 %” a trecut 
și pe la Hunedoara, în timpul manifestărilor dedicate zilei 
municipiului. De altfel, prezența îndrăgitei formații aici a mai avut 
o semnificație; și nu una oarecare, ținând seama că pe meleagurile 
învecinate municipiului de pe Cerna, la Boș, cei cinci membri ai 
grupului au “pus la cale” toate compozițiile acestui nou album. 
Lansarea de la Hunedoara ne-a prilejuit și o binevenită discuție cu 
autorii și interpreții clujeni, al căror purtător de cuvânt a fost Paul 
Ciuci.

- Cum a fost primit noul album “Compact 100%" de către 
lumea muzicală românească?

- Ne-am bucurat că primele reacții favorabile pentru noi au 
venit chiar din rândul colegilor noștri de la Holograf, Iris, Laura 
Stoica Band ș.a. Dar oricum, publicul arc ultimul cuvânt de spus, 
pentru că ce cumpără el rămâne valabil. Aș vrea să mulțumesc pe 
această cale CEC-ului, datorită căruia acest disc a reușit să prindă 
viață, Casei producătoare “Roton” și lui Sebastian Zgăvârdean, 
care ne-a invitat la Boș, ajutându-ne foarte mult în realizarea 
acestui proiect și în primul rând 
publicului care ne ajută de atâția ani să 
existăm în viața muzicală românească.

- Se poate vorbi de un reviriment al 
“veteranilor" muzicii pop-rock de la 
noi, gândindu-ne la evoluția 
spectaculoasă din ultima vreme a 
trupelor Holograf, Iris, Compact?

- Nu știu dacă-i neapărat un 
reviriment; eu cred că am avut un drum 
mai degrabă constant, desigur, cu 
problemele inerente unei formații, cu 
mici suișuri și coborâșuri. Am împărțit

COMPACT la Hunedoara, cu noul său album

Foto: Traian MÂNU

și greutăți și bucurii, dar am trecut peste 
toate și iată că după 21 de ani suntem 
încă în picioare. Nu acuzăm stresul, nu 
avem de gând să ne despărțim din 
motive că suntem prea obosiți de atâtea 
turnee, cum fac alți tinerei pe care se 
pare că nu-i prea țin genunchii...Cred că 
în ce ne privește de vină-s bucuria și 
speranța că întotdeauna cântăm pentru 
prieteni.

- Cât de greu e astăzi pentru o trupă tânără și talentată să 
răzbească "pe piață’'?

- E foarte greu. Eu, Theo și Megastarul chiar ne întrebam la 
un moment dat ce-am fi făcut acum dacă nu ne-am fi apucat mai 
de mult de muzică...E foarte greu dacă nu ai în primul rând un 
sprijin financiar; pentru că aproape 80% din veniturile noastre, 
spre exemplu, se duc pe instrumente, pe dotarea tehnică. Ca să 
nu mai vorbim de greutățile individuale, căci fiecare are o viață 
personală și trebuie să le împace pe toate.

- Ar exista o explicație, un atu anume pentru popularitatea 
și succesul Compact-ului în rândurile 
fanilor de vârste atât de diferite?

- Probabil sinceritatea și faptul că 
suntem o trupă din acelea fără prea 
multe probleme existențiale, fără multe 
fițe, și nu în ultimul rând umorul, care 
de fapt ne-a ținut 21 de ani împreună. 
Apoi - adăuga Theo - muzica noastră 
este foarte tânără și contează ceea ce 
transmitem de-aici, din interior, și 
faptul că noi tot timpul ne-am aflat 
printre prieteni...

Georgeta BÎRLA
■ -Jî

Preocupată în perma
nență de esențializarea 
limbajului, poezia lui Doinaș 
nu se lasă prea ușor 
decodificată, de unde 
impresia de poezie ermetică, 
ezoterică. Sigur că 
apropierea de o as'tfel de 
rostire, deseori eliptică, este 
sinuoasă și necesită temeinice 
asimilări culturale, dar până 
și un profan va fi sedus de 
muzicalitatea imanentă a 
multor poeme doinașiene. 
Frumusețea lor rezidă din 
aspirația poetului spre starea 
de extaz și har, opusă 
agresivității delirante a 
cotidianului în care sacrul și 
mitul nu-și mai află locul. 
Majoritatea poemelor 
doinașiene conțin un discurs 
pieziș, iar cheia lor trebuie 
căutată în mitologie, în religie

■------------------------------------------------------

V Pariu! poeziei cu timpul (II)
sau chiar în eres, ca surse și 
pretexte ale imaginarului. 
Iată cum în poemul “Alibi” 
obsesia unei vini ancestrale 
planează ca o umbră malefică 
deasupra unui univers ce 
părea pur ca o lumină abia 
începută: “Necontenit, pe 
câmpuri, în firide/ pe străzi, 
în codri, în altar, în pat/ și zi și 
noapte, cineva ucide./ Am fost 
de față? Ochiul înholbat/ se 
tulbură și neagă. Mâna 
neagră/ c-a fost complice. 
Unde-am fost atunci?/ O pată 
grea de sânge trece-ntreagă/ 
pe fruntea tuturor, din tați în 
prunci”.

Doinaș se află într-un 
continuu dialog cu

adevărurile primordiale, iar 
poezia sa este o “provocare” a 
daturilor, a fatum-ului 
existențial. Alchimia
vizionară a versului său nu-și 
propune să decripteze lumea, 
ci dimpotrivă, participă prin 
actul demiurgic al creației la 
sporirea “Corolei de minuni”. 
Există în “Paradise cocktail” 
și poeme în care solemnitatea 
aulică a rostirii se estompează 
lăsând loc unui discurs ceva 
mai frust și care, deși 
dezbrăcat de orice podoabă 
metaforică, rămâne vizionar. 
Versurile nu mai au acea 
“aură metafizică”, ritualică, 
des invocată de exegeții 
poeziei lui Doinaș, ci

împrumută ceva din 
stridențele și dizarmoniile 
imediatei (i)realități.
Edificator în acest sens este 
poemul “Acvarium” (o 
metaforă în sine), unde 
refuzul poetului de a descinde 
într-o agoră transformată în 
iarmaroc este evident: “Am 
vrut să vă trezesc/ Dar voi 
visați/ atât de-adânc acest 
hazliu coșmar/.../Gong flasc/ 
De-aceea zilnic blestema-voi 
în veci de veci/ pe cel care 
traduce/ în graiul fonf al 
mlaștinii, oceanul!”

Conștiința poetică a lui 
Doinaș pare să recepteze 
toate coșmarele și dezastrele, 
înfiorată de teama că 

vremea legendelor a murit, 
că fără mit lumea și 
individul își vor pierde 
identitatea. Șansa ieșirii din 
acest impas ontologic este 
întoarcerea la “vechile” 
valori morale, estetice, ca la 
o vârstă de aur a spiritului: 
“Muriți spre a renaște-n 
păduri sufletești!” (“Psalmii 
la televizor”).

“Paradise cocktail” este 
cartea antologică a unui 
poet român intrat în istoria 
literaturii. Prezența sa 
discretă, însă mereu vie, în 
revistele de ieri și de astăzi, 
în cărțile de poezie și de 
eseuri, dar mai ales - în 
conștiința atâtor generații 

de cititori, e mărturia unei 
vieți exemplare și a unei 
vocații pe măsură. Iubit, 
chiar adulat de mulți 
prieteni, hulit sau negat de 
unii confrați animați de 
interese extraliterare, 
Ștefan Augustin Doinaș 
rămâne un om deasupra 
vremurilor, iar poezia sa 
este un pariu cu timpul. Un 
timp trăit și mărturisit... 
“Ci-n mijlocul declinului 
lumesc/ eu stau și-aștept, 
cu sfiiciune, ceasul/ când 
putrezi-vor florile ce cresc/ 
ca broaște care-mi tulbură 
compasul/. Atunci, lovind 
cu vârful în nisip/ aceleași 
semne vor luci în soare,/ 
păstrând în forma lor 
eternul chip/ al lucrurilor 
lumii schimbătoare”.

loan EVU
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CHESTIUNEA ZILEI - 
PROSTITUȚIA

r
Cea mai interesantă parte a utilei emisiuni de la PRO TV pe 

care F. Călinescu a consacrat-o într-un episod la Chestiunea 
Zilei a fost prostituția, reflectând-o așa cum este privită de 
legislația română, nealiniată nici la cea europeană, cum ar fi 

cazul, nici la cea americană. Fără a se face un rehizitoriu împo
triva acelor femei care, împinse de soartă, trăiesc și își fac un rost 

din practicarea acestei “profesii”, cunoscută încă de la înce
puturile lumii, multe dintre ele trăiesc bine, ba chiar au o situație 
materială demnă de invidiat pentru mulți cetățeni ai anului ’99. 
Sunt femei ce au descoperit în vâltoarea vieții o realitate crudă 
și amară, însă toate având ca aspirație o viață mai bună, spre un 

trai mai decent, în care să nu mai ducă grija zilei de mâine.
Cu toate că nu este legalizată de stat, blamată de public și 

condamnată de biserică, în lume prostituția creează mereu 
“valuri”. Interzicere, reglementare sau abolire. Spre deosebire 
de Suedia, unde după l ianuarie 1999 se permite practicarea 
acestei “meserii”, Europa continuă să rămână divizată. De fapt în 
nici o țară din Uniunea Europeană, prostituția și proxenetismul, 
sub toate formele și în toate locurile, nu sunt interzise cum este 
cazul în China și SUA. Europa începe, e adevărat încet, dar 
sigur, să dea o atenție concertată sexualității.

Iată două concepții radical diferite ce confruntă vechiul 
Continent. De o parte, în contextul Convenției de la Geneva din 
1949 privind drepturile omului, unele state cer cu vehemență 
abolirea prostituției, ea fiind considerată o formă de sclavaj. 
Franța, Spania, Italia, Belgia și țările scandinave consideră, de 
asemenea, profesionistele amorului liber ca “victime” și înfie
rează cu duritate proxenetismul.

O altă poziție, mai mult decât moderată și diametral opusă o 

au Olanda, Germania și Marea Britanie care pronunță teza unei 
reglementări, considerând prostituția “un fapt social”, “un rău 
necesar ce trebuie tolerat”, însă supus unor mijloace de control. 
După ei, practicantele pot exercita “munca” doar în case 
speciale din cartiere rezervate, sub o strictă supraveghere 
medicală și polițistă. Ușor-ușor teza prinde audiență și umbra ei 
se întinde ca un văl peste întreaga Europă. în această problemă 

Olanda - unde deja homosexualitatea este legalizată și deci 
bărbații au dreptul să se căsătorească între ei - pledează în 
Parlamentul european pentru o legalizare totală, acceptând un 

comerț de sex de femei sau bărbați, liberi de a dispune de corpul 
lor cum vor.

Dar una se spune și alta se face. Un exemplu elocvent de 
ipocrizie întâlnim, cum era de așteptat, în Italia unde practic 
prostituția are o activitate legală și unde, recent, municipalitatea 
din Milano a lansat o mare campanie de “curățire” pe motivul 
că circulația este perturbată de nimfele amorului liber. Incre
dibil, dar e adevărat.

Și cum la noi, după aproape un deceniu, democrația conti

nuă să rămână încă în stadiul de “bebe în scutece”, ca și alte 
probleme importante, chestiunea zilei va fi supusă și dezbătută 
în Parlament. Adică, aleșii noștri vor avea iar posibilitatea să 
bată apa în piuă. Ca la noi, la nimeni.

Sigur, prostituția a fost și este o formă persistentă de sclavaj 
- sclavajul este abolit de 150 de ani - și dispariția ei nu este un 
vis, este o utopie. Victor Hugo spunea însă că: “utopia este 
realitatea de mâine”.

loan ZALAR, 
Hunedoara

V/ Vineri,
19 noiembrie

TVR I
9.00 TVR lași 11.00 TVR 

Cluj-Napoca 12.00 Rock la 
miezul nopții (r) 13.00 TVR 
Timișoara 14.00 Jurnal 14.15 
Ciberfan 14.30 Tribuna parti
delor parlamentare 15.00 
Scena 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.30 Cuvânt pentru 
necuvântătoare 18.05 Jumă
tatea ta (cs) 19.00 Avanpre
mieră Știri 19.05 Amintiri din 
secolul 20 19.10 Sunset 
Beach (s) 20.00 Jurnal. Știrea 
zilei. Sport. Meteo 20.55 Doi 
băieți, o fată și o pizzerie (s, 
ep. 8) 21.20 Știrile de sâmbăta 
asta 21.50 Culise (mag.) 22.35 
Omul de nicăieri (s) 23.25 
Jurnalul de noapte

TVR 2 B

9.20 Arhimedia 10.05 Limbi 
străine. Spaniolă 10.30 O 
familie ciudată (s) 11.00 Fa
milia Simpson (s) 11.30 Trupa 
DP2 (mag. muz.) 13.00 Ultimul 

tren 14.00 TVR Craiova 14.30 
TVR Cluj-Napoca 15.00 
Obsesia (s, 2 ep.) 16.30 Santa 
Barbara (s) 17.15 Miracol (r)
17.45 Pagini din repertoriul 
pianistic 18.15 Curier de ambe 
sexe 19.15 Cinematograful 
vremii noastre 20.15 De la lume 
adunate... 19.45 Videoclipuri 
21.00 Film 23.30 Start-rec

ANTENA1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s) 11.00 Iubire interzisă (dramă 
SUA 1996) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s) 14.00 
Fotbal Divizia A Ursus: FC 
Bacău - FC Brașov (d) 16.00 
Luz Maria (s, ep. 154) 17.00 
Știri 17.25 Dragostea învinge 
(s) 19.00 Observator 20.00 
Confesiunile unei văduve (f. 
biogr. SUA 1994, p. I) 22.00 
Observator 23.00 Colecția 
Jackie Chan: The Young Tiger 
(f.a. Hong Kong 1980)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău I 10.00 Tânăr și

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

Programe TV - sambl; și duminică
SÂMBĂTĂ

20 NOIEMBRIE

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie (d.a) 

10.00 Acum, poți afla... 
11.00 Art-Mania 12.00 
Garantat 100% 13.30
Lumea și noi 16.30 Război 
împotriva mafiei (do, ultimul 
ep.) 17.25 Teleenciclopedia 
18.10 Marea schimbătoare 
(s, ep. 3) 19.00 Perechea 
potrivită 19.30 Carol și 
compania (s, ep. 8) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (div.) 
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 8) 
23.20 Jurnal

TVR 2
8.30 Legendele vii ale 

mărilor 10.30 Quasimodo 
(d.a) 11.00 Toamna la 
Vatra Dornei 12.00 TVR 
Timișoara 13.30 Cronica 
Amazoniei (s) 14.20 Un 
cântec, o glumă... 14.30 
Atlas 15.00 Roadele mării 
(s, ep. 3) 16.00 Obsesia (s, 
ep. 76) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 D’ale 
varietăților 18.30 Furtuna 
secolului (do) 19.25 Când 
plouă cu fluturi, cu P. 
Mitrache, S. Ladoși 20.00 
Teatrul Tv prezintă: ,,O 
batistă pe Dunăre” 22.00 
Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei

ANTENA 1
8.30 Desene animate 

9.00 Secolul femeilor (do) 
9.59 Decennium 10.00 
Casa de piatră 10.30 
Roata de rezervă (mag.) 
11.00 Orient Expres 
(talkshow) 12.59 Decen
nium 13.00 Țopescu de la 
A la infinit (mag.) 13.30 
Fotbal Divizia A Ursus:

neliniștit (r) 10.45 Tender Mer
cies (r) 12.30 O căsnicie 
perfectă (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 68) 
13.50 Ani de liceu (s, ep. 55)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s) 15.15 
Nisipurile din Miami (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Spitalul 
Chicago Hope (s, ep. 20) 18.30 
Urmărire generală 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Dosarele X (s, 
ep. 130) 21.30 Profiler-psiho
logia crimei (s, ep. 12) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Ches
tiunea zilei

ACASĂ

7.15 -12.30 Filme și 
seriale (reluări) 14.15 Viața 
noastră (s) 15.00 Dragoste 
și putere (s) 15.30 Renzo și 
Adriana (s) 16.30 Luz Clarita 
(s) 17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s) 19.30 
Acasă la bunica 19.45 
Cartea cărților (d.a) 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu (s)
22.30 Martor mut (f.p. Anglia 
1995)

Oțelul Galați - Gloria Bis
trița (d) 17.50 Fashion Club 
18.00 Dragostea învinge (s, 
ep. 43) 18.59 Decennium 
19.00 Observator 20.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Steaua București - 
Petrolul Ploiești (d) 21.59 
Decennium 22.00 Obser
vator 22.30 Străina (thriller 
SUA 1987)

PRO TV
9.00 Tânăul Hercule (s) 

10.00 Lois și Clark (s, ep. 
49) 11.00 Promotor 11.30 
www.apropo.ro 12.00 Pro
fesiunea mea, cultura 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Generația PRO 17.00 
ProFashion (mag.) 17.30 
Super Bingo (d) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Vacanța mare la PRO TV 
21.00 Frantic - Căutare 
disperată (thriller SUA/ 
Franța) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.00 OZ - închisoare 
federală (s, ep. 12)

DUMINICĂ,
21N0IEM3WE

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki Miki... 
11.00 Viața satului 12.30 
Tezaur folcloric 13.30 De 
luni până duminică 14.15 
Divertisment 16.00 Lumea 
bărbaților (s) 16.25 Auto 
Club 17.00 Blankenese (s, 
ep. 8) 17.50 Spectacolul 
lumii văzut de loan 
Grigorescu (do) 18.20 
Trupa de șoc 19.00 
Perechea potrivită 20.00 
Jurnal. Meteo 20.25 
Duminica sportivă 20.50 
Divertis - Zodia VIP 21.30 
Gala Atletismului Mondial
22.30 Jurnal 22.35 Valul 
ucigaș (f.a. SUA 1995)

PRIMA TV

7.00 Karaoke Show (r) 
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Exploziv (r) 15.30 
Tradiții (r) 16.00 Viața în di
rect 17.00 Celebri și bogați 

/(s) 18.00 Știri 19.00 Karaoke 

Show 20.00 Alegeți filmul
21.30 Real TV 22.00 Știri
22.45 Revista presei 23.00 
Film artisfic

HBG>
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Pericol 
iminent (thriller SUA 1994)
13.15 Copacul (dramă SUA 
’99) 14.45 Călător prin timp 
(dramă SUA 1994) 16.45 Mr. 
Jones (dramă romantică SUA 
1993) 18.45 Dependenți de 
dragoste (co. romantică SUA 
1997) 20.30 Omul care știa 
prea puțin (co. SUA 1997) 
22.00 Răsărit de soare 
(thriller SUA 1993) 0.45 
Regele popicelor (co. SUA 
1996)

TVR 2
9.00 Orizont spiritual 9.30 

Documente spirituale 
10.20 Videoclipuri 10.35 
Quasimodo (d.a) 11.00 
Arca lui Noe 11.30 TVR 
lași: Exclusiv 5x2 13.30 
Tip-Top, Mini-Top (cs)
14.30 Mapamond 15.00 
Roadele mării (s, ep. 4) 
16.00 Obsesia (s, ep. 77)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Timpul trecut (do) 
20.50 Integrale: Wet Wet 
Wet 21.35 Greșelile inimii 
(dramă SUA 1986)

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.59 Decennium 
10.00 Godzilla (s, ep. 21, 
22) 11.00 Handbal mas
culin (Steaua - San Anto
nio Portland, Spania (d))
11.30 Buni prieteni 12.30
Stan și Bran: O alegere 
bună (co. SUA 1931) 
13.00 Duminica în familie 
17.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Astra Ploiești - 
Rapid (d) 18.00 Dra
gostea învinge (s) 19.00 
Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracada

bra 9.30 Lassie II (s, ep. 
19) 11.00 Lupta pentru 
libertate: Praga - revo
luția de catifea 12.00 
Profeții despre trecut 
12.55' Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi! 
(div.) 14.20 Chestiunea 
zilei 15.00 Johnny peri
culosul (co. SUA ’84)
16.45 Echipa Mobilă 
17.00 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 12) 
21.00 Moarte pe râu 
(thriller SUA ’94) 23.00 
Procesul etapei

.. .............................................. " •

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

România 9.00 Știri locale (r) 9.15 
Deva Mix (r) 10.00 Știri 10.30 Dintre 
sute de ziare (r) 11.15 Secția de 
poliție (r) 12.00 Linia întâi (r) 13.00 
îți mai aduci aminte, Doamnă (r) 
14.0(7 Dincolo de aparențe (r) 
15.00 Știri 15.30 Cocktail Domino 
17.00 O singură viață (s) 17.30 
Deva Mix 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 în justiție 20.00 
Telejurnal 20.45 Știri locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 Lumea 
în “Clipa 2000” 23.20 Tentații 0.00 
Știri locale (r) 0.30 Ora H - emisiune 
de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Știri și producții 

proprii (reluare) 07.00-10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție+cabină) 
17.00-17.30 Știrile PRO TV 
București (coproducție și insert 
Știri Deva) 19.30-20.30 Știrile 
PRO TV București (coproducție 
și insert Știri Deva)

Redlcția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
posturilor TV.

Vineri,
19 noiembrie
Z BERBEC 
(21.III - 20.IV)
V-a venit mintea la cap, nu 

mai cheltuiți fără să gândiți. 
Partenerul e mai senzual ca 
de obicei așa că dacă îi iertați 
greșelile aveți șanse să fiți 
fericiți.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)
Pericolele la adresa liniștii 

familiei pot îmbrăca un număr 
surprinzător de mare de 
forme. Fiți împăciuitori, altfel 
cearta poate izbucni din orice.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)
O zi bună, deși cei născuți 

pe la mijlocul zodiei pot avea și 
neplăceri. Ceilalți nu au motive 
de stres. Sunt șanse mari de 
căsătorie cu parteneri din 
Fecioară.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Puteți contabiliza câteva 

succese, căci la începutul zilei 
vă reușește aproape totul. Ur
mează o perioadă calmă în ca
re e momentul să vă destindeți.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Atitudinea dv indecisă o 

scoate din minți pe parteneră. 
Nu știți ce vreți și așteptați să 
ghicească partenera. Familia 
contează pe dv.

Z FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)
Azi e ziua superstițiilor. 

Dacă încălțați întâi pantoful 
stâng nu veți avea noroc. 
Dacă vă luați cămașa pe dos 
veți primi bani.

Z BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)
Aveți de trecut greutăți la 

serviciu și cu banii. Găsiți o 
cale de mijloc între posibilități 
și dorințe. Pentru o călătorie 
sfătuiți-vă fiul cu răbdare ce 
să facă.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)
Deși tensionați, în prima 

parte a zilei trebuie să faceți 
față multor probleme. După- 
masă însă este liniște grație 
influenței lui Saturn.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
E momentul echilibrării stării 

sufletești și îmbunătățirii re
lațiilor cu familia și prietenii. 
Evitați exagerările alimentare 
și la cumpărături.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Schimbările neașteptate pot 

cauza stres doamnelor. Noroc 
că găsesc rapid rezolvare. 
Se pune punct unei chestiuni 
mai vechi.

Z VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Timpul e favorabil activi

tăților de scurtă durată, chiar 
muncilor de rutină. Tinerii ar 
trebui să-și tempereze elanul, 
căci obosesc ușor.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III) 
încrederea în forțele proprii 

vă ajută să depășiți toate ob
stacolele. Cu ajutorul priete
nilor se produc schimbări fa
vorabile.

http://www.apropo.ro


VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI t

• Vând pământ în Mintia. 
Informații Mintia, nr. 133 sau 
telefon 620411.(7815)

247165. (6265)__________
• Vând foarte convenabil 

4 mașini cusut industriale. 
Deva, tel. 213476,626698. 
(6263)

• Vând spațiu comercial 
central Hațeg, 362 mp. In
formații tel. 094579061. 
(7833)’

• Vând casă, grajd, anexe, 
grădină 3500 mp, Brănișca. 
Tel. 214570,220676. (7775)

• Vând casă, anexe gos
podărești, grădină 20 ari. 
Vâlcelele Bune, nr. 45. (7846)

• Vând casă cu depen
dințe, grădină și teren agricol. 
Tel.’094291069. (7782)

• Vând apartament 4 ca
mere, garaj plus boxă, Deva. 
Tel. 094508566, 622010. 
(7783)

• Vând casă, trei camere, 
anexe, grădină, instalație 
gaze, zonă privatizare, co
muna Turdaș, nr. 41. (7749)

• Vând casă cu anexe 
plus grădină în satul Ostrovu 
Mare. Informații Ostrovu 
Mare, nr. 41. (6946)

• Vând casă cu anexe, 
suprafață 23 ari, Hațeg, str. 
M. Eminescu, nr. 26 A. Tel. 
770369, orele 8-16, (pro
prietar) sau 777039,770354, 
permanent. (6947)

• Vând garsonieră, Timi
șoara (Complexul studen
țesc). Informații tel. 056/ 
194629. _________

• Vând tractor U 650 cu 
remorcă. Tel. 234373, după 
ora 20. (7841)

• Vând VW Transporter 
Diesel, 1600 cmc, înma
triculat, fabricație 1987,5500 
DM. Tel. 092238715. (6253)

• Cumpăr autoturism 
Moskvici în stare bună de 
funcționare. Tel. 054/714987. 
(6269)

•Vând Cielo, 30.000 km, 
an fabricație 1997, Full Op
tions, preț 7.000 USD. Tel.

• Vând electrocardiograf 3 
canale și ecograf cu 
transduser liniar 3,5 MHz. 
Relații tel. 058/815257. (6277)

• Vând urgent cățel de 
rasă Brac German pentru 
vânătoare, vaccinat, carnet 
de sănătate. Informații tel. 
054/217656, după ora 18. 
(6223)

• Vând televizor color 
sport, videorecorder, combină 
muzicală cu CD, toate cu 
telecomandă. Tel. 215172. 
(7785)

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

• 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 țuică de prună, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869(7566)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Phillips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092/258121 (7807)

• Vând centrală termică 
Vaillant (gaz) cu boiler în
corporat, boilere Instant 
Junkers. Tel. 092/380609 
(7578)

• Vând remorcă marca 
Campa, cu două axe, cu 
prelată, capacitate 2000 kg, 
tel. 242586, orele 7-15 (7747)

• Vând femelă Dalmațian, 
exemplar foarte reușit. Infor
mații tel. 656451 (8340)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate comercială cu 
sediul în Căstău, nr. 178, 
angajează muncitoare califi
cate confecționer textil. Tel. 
247035,211026. (7848)

• S.C. Ram Info Serv 
S.R.L. București angajează 
informaticieni cu posibilități 
de deplasare. Informații tel. 
016/889892, 092675316. 
(6279)

• S.C. ALTEX IMPEX 
SRL angajează șef maga
zin și gestionari în Hune
doara. Condiții: studii me- 
dii/superioare, cunoștințe 
operare calculator (FOX 
PRO), vârsta maximă 35 
ani, domiciliul în Hune
doara. Acte necesare: CV, 
copie după actele de studii, 
fotografie recentă. înscrieri 
prin fax: 033/230817, prin 
poștă- Ștefan cel Mare, 6, 
Piatra Neamț, 5600. Relații 
la 033/210671. (OP)

COMEMORĂRI

• Cu aceeași nemăr
ginită durere și tristețe 
amintim că se împlinesc 6 
săptămâni de la trecerea în 
eternitate a dragei noastre

MINODORAPLEȘA 
(PUPI)

Slujba de comemorare 
va avea loc sâmbătă, 
20.11.99, ora 11, la Cate
drala Ortodoxă “Sf. Nicolae" 
Deva. Dumnezeu să o 
odihnească in pace! Fa- 
milia.(6266)

• Fiul Adrian și soția 
Maria anunță cu durere 
trecerea a 3 ani de la 
decesul celui care a fost

jud. PARFENIE 

CONSTANTIN
Parastasul de pomenire 

sâmbătă, 20 noiembrie 1999, 
ora 10, la Biserica din str. 
M.Eminescu, Deva. (6261)

• Colegii Muzeului din 
Deva sunt alături de Mari
ana Catalinoiu în greaua 
încercare pricinuită de 
decesul tatălui său. 
Dumnezeu să-l odih- 
nească!. (6276)

• Salariații Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara 
- Deva sunt alături de 
colegul lorConstantinescu 
Jan în aceste momente 
grele, pricinuite de trecerea 
în neființă a tatălui sau. Sin- 
cere condoleanțe și 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (7786)

• Mariana fiică, Antoniu 
și Ioana nepoți anunță cu 
durere încetarea din viață a 
celui care a fost

DAN VASILE
înmormântarea are loc 

astăzi, 19 noiembrie a..c., 
ora 14 la Cimitirul Catolic 
de pe str. M. Eminescu din 
Deva. Dumnezeu să-l odih- 
nească. (6272)

• Familiile Landt, Cozma 
și Moldovan aduc un ultim 
omagiu celui care a fost

DAN VASILE
și transmit sincere condo
leanțe familiei îndoliate. 
(6272) 

♦

DIVERSE

• Președintele Asociației 
Foștilor Deținuți Politici din 
România - filiala Hunedoara, 
dl. avocat Bucur Mihail, 
convoacă adunarea generală 
extraordinară în data de 20 
noiembrie, ora 10, în sala de 
ședințe a Primăriei Deva. 
(6262)’

PUBLICITATE
IrUHA

"mlKTOL 
. WEEK"

PIERJJERI

memaiE de pasuanin 
"CUVÂNTUL UBERff

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

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

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

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la sediul 
S.C."MERCUR";

* ORĂȘTtE, la chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

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

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

094546812. (7782)_______
• Vând tractor 445, cu 

plug, stare excepțională, 
preț avantajos. Bretea Strei 
(fost dispensar veterinar). 
Tel. 094/290150 (6947)

• Ofer de închiriat apar
tament central, fără inter
medieri. Tel. 054/216399,

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

• Vând, decodez și repar
celulare GSM, pe loc și 
foarte ieftin. Tel: 094/ 
859958. (7836)__________

• Vând aerotermă mo
torină, mare capacitate. Tel. 
094840706. (6255)

092830433.(6271)
• Cooperativa Univers 

Simeria anunță licitație pu
blică pentru închirierea unui 
spațiu comercial central, în 
suprafață de 60 mp, Licitația 
are loc în data de 25 noiem
brie 1999, ora 12. înscrierea, 
până în data de 23 noiem
brie a.c. Informații, tel. 
260520. (6280)

• Pierdut geantă diplomat 
cu acte de firmă T.D. 
Emanuel SNC Deva. Găsito
rului recompensă. Relații la 
telefon 229424. (7829) .

Vremea va fi închisă.
Pe arii extinse se vor 
semnala precipitații pre
dominant sub formă de 
ploaie. La munte precipi
tațiile vor fi mixte. Vântul 
va sufla moderat, cu 
unele intensificări la 
munte. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse 
între -1 și +4 grade, iar 

I minimele între -4 și +1
grad Celsius. (Octavian 
Jucu)

f Pronosticul Redacției' 
I “Cuvântul liber” Deva

la superconcursul 
interredacțional 

organizat de Regia 
Autonomă a Loteriei

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

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

Teatrul (le Revistă Deva
Organizează CONCURS pentru ocuparea 

postului de CONTABIL ȘEF.
Concursul va avea loc în data de 26 noiembrie 

1999, ora 10, la sediul teatrului din Leva, str. 1 
Decembrie, nr.15.

Informații suplimentare la telefon 054-211811 sau 
215344.

Naționale.
21 noiembrie 1999

1. Bari - Reggina x
2. Inter - Lecce 1
3. Juventus-Milan x
4. Parma - Cagliari 1
5. Roma - Lazio x
6. Venezia - Piacenza 1
7. Verona - Torino . 1
8. Alzano - Ravenna x
9. Brescia - Chievo 1
10. Salernitana - Fermana 1
11. Ternana - Pescara x
12. Treviso - Cosenza 1
13. Vicenza - Ataianta x

Alin BONȚA

ORION
ORICUM în avantajul tău

DEVA: ■ ALTEX - B-dul Decebal, Bl. 15, parter; i-ETROȘANl: ■ ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 87 
■ ELECTROCAR - Str. Avram lancu Nr. 8, parter ■ ALTEX - Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter.
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SC MINAG VAL SA Călan
(în lichidare)

Lichidatorul PricewaterhouseCoopers, desemnat prin Sentința nr.413/CA/1999 din data 
de 21.05.1999 în dosarul nr.6605 pentru administrarea falimentului SC MINAG VAL SA 
Călan, str. Fumalistului, nr.l7/B, județul Hunedoara, organizează licitație cu strigare conform 
art.80, alin. (2) din Legea nr.64/1995, modificată și completată prin Legea nr.99/1999 pentru 
vânzarea următoarelor repere din stocul de materii prime, materiale, piese de schimb și piese 
turnate:

1.
2.

Materii prime
Rulmenți

11.
12.

Piese auto
Cărămizi industriale

3. Reductoare 13. Piese schimb pentru utilaje metalurgice
4. Motoare 14. Mașini-unelte
5. Pompe 15. Echipament energetic
6. Piese schimb pentru benzi transportoare 16. Utilaje de ridicat
7. Vane, robineți 17. Piese turnate
8. Pietre polizor 18. Substanțe chimice și ustensile de laborator
9. Alezoare 19. Deșeuri de hârtie
10. Aparatură electrică 20. Diverse

Licitația va avea loc la sediul unității în data de 03.12.1 ^99, ora 10.
în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație cea de-a doua se va organiza la data 

de 10.12.1999, ora 10, în același loc. în caz de neadjudecare la cea de a doua ședință de 

licitație, se va organiza o nouă licitație pe data de 17.12.1999, ora 10, tot la sediul societății.
Documentele de licitație și informații privind desfășurarea licitației se pot obține de la 

sediul societății, telefon/fax 054-732065.

CNSLR Frăția solicită demiterea Guvernuluir

și declanșarea alegerilor anticipate
La conferința de presă des

fășurată miercuri, la sediul din 
Deva al Uniunii Sindicatelor Li
bere din județul Hunedoara, re
prezentanții acesteia au adus în 
prim plan situația economico- 
socială deosebit de gravă în ca
re a ajuns marea majoritate a 
populației din România, ca ur
mare a politicii guvernelor post- 
decembriste, și în mod special 
după alegerile din 1996, când 
actuala putere a promis o schim
bare în bine a vieții românului, dar 
în realitate totul a fost o minciună.

Deși sindicatele au dat mai 
multe șanse și actualului Gu
vern, angajamentul luat de că
tre acesta printr-un Memoran
dum semnat în primăvară nu 
s-a respectat, dimpotrivă, pre
țurile au crescut insuportabil, 

La Lausanne are loc cea de-a cincea Convenție 
Internațională a Tatuatului

șomajul a atins cote fără pre
cedent, iar viața cetățeanului s-a 
deteriorat sub limita sărăciei.

Față de starea excepțională 
creată în țară, CNSLR Frăția, a 
precizat dl Gheorghe Pîs, pre
ședinție USL din Hunedoara, 
solicită demiterea actualului Gu
vern și declanșarea procedurilor 
legale pentru alegeri anticipate, 
singura soluție ce ar putea 
salva România din situația dată.

Dl Gheorghe Pîs a mai informat 
presa că toate întâlnirile ce au 
avut loc cu reprezentanții actualei 
Puteri au rămas la stadiul de dis
cuții, la simple promisiuni care nu 
au condus la nici un rezultat. Deși 
s-a sperat la o schimbare în bine 
după ’96, s-a mai apreciat de către 
sindicaliștii prezenți la conferință, în 
realitate oamenii nu mai au din ce 

trăi, nu mai pot să-și îmbrace și 
să-și hrănească copiii, bătrânii 
mor din lipsă de medicamente, în 
apartamente este frig, iar ziua de 
mâine nu mai oferă nici cea mai 
mică speranță.

Starea gravă în care s-a 
ajuns va conduce în perioada 
următoare, a mai precizat dl 
Gheorghe Pîs, la un val de pro
teste și manifestări de stradă 
prin care se va solicita schim
barea situației existente și de
clanșarea alegerilor anticipate 
după care să fie promovate 
programe reale pentru depăși
rea crizei generale în care se 
găsește România.

Un asemenea miting este 
programat azi la Prefectură 
începând cu ora 10.

Cornel POENAR

Direcția Silvică Deva
1

Organizează la sediul acesteia din Deva, str. Mihai Viteazul, nr.101JCITAJ1E pentru vânzarea masei lemnoase din 
producția anului 2000.

Licitația este deschisă și va avea loc în data de 7 decembrie 1999, ora 10.
Licitația se va desfășura conform “Regulamentului de vânzare de către Regia Națională a Pădurilor a masei 

lemnoase destinată agenților economici”, aprobat prin HG nr.695/1998.
Masa lemnoasă ce se oferă la această licitație se află în raza ocoalelor silvice subordonate Direcției Silvice Deva.
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea lemnului potrivit HG nr.342/1995 

și HG 70/1999 sau HG 404/1999 și îndeplinesc condițiile Ordinului MAPPM nr.30149/TGh./12.05.1999 referitor la 
dispozitivele de marcat material lemnos.

Nu vor fi acceptați la licitație agenții economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 
subordine sau sunt nominalizați ca debitori de către Regia Națională a Pădurilor.

Masa lemnoasă neadjudecată la această licitație va fi oferită din nou la licitație în data de 21 decembrie 1999-
Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie numerar la casieria unității, fie în contul nostru nr.2511.1 -16.1/ 

ROL, deschis la BCR Deva.
Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor și fișele tehnicoeconomice se poate pune la dispoziția 

agenților economici începând cu data de 01.12.1999-
in data de 28 decembrie 1999 se va organiza uțy 1143V pentru masa lemnoasă neadjudecată din producția 

anului 2000.
Relații suplimentare la telefoanele: 054-224649; 222481; 225199; 092-950216.

Mari maeștrii ai artei tatuajului, americani, 
austrieci, francezi, italieni, elvețieni, dar și croați 
și bieloruși, și-au dat întâlnire la Lausanne, cu 
admiratorii lor și cu cei care fac să continue 
această practică ancestrală a împodobirii cor
pului, informează AFP.

Este vorba de cea de-a cincea ediție a Con
venției Internaționale a Tatuajului. Mașinile de 
tatuat electrice zumzăie, chipurile se crispează, 
brațele, picioarele, abdomenul sau chiar întreg 
corpul sunt acoperite de tatuaje sub ochii de 
cunoscător ai vizitatorilor atenți. Ambianța este 
aproape academică în fața celor 50 de standuri 
de artiști ai tatuajului, care își expun “opera” în 
cataloage, fotografii sau pe manechine vii.

Cele mai cerute tatuaje sunt cele "tribale”, 
mai ales în cazul celor care sunt la prima 
încercare, a explicat unul dintre organizatorii 
Convenției, care nu acceptă drept clienți decât

persoane peste 18 ani. Tatuajele “fantastice" 
(dragoni, capete de mort, de leu sau de urs) 
sunt și ele la mare cinste. Cel mai des, acestea 
sunt cerute de cei care mai au și alte tatuaje. 
Cele mai tradiționale, cum ar fi o inimă străpunsă 
de o săgeată, capul lui Crist încoronat cu spini 
sau cuțitul pe care este încolăcit un șarpe s-au 
demodat și sunt cerute din ce în ce mai rar.

Toate instrumentele folosite de maeștrii 
prezenți la Convenție sunt sterile, de unică 
folosință și controlate de serviciul de igienă al 
orașului Lausanne, deci practic nu există riscul 
contaminării, a explicat unul dintre organizatori. 
Medicii nu sunt de acord cu această părere. Ei 
susțin că riscul contaminării există în conti
nuare și în plus pot apărea alergii la compușii 
metalici din compoziția culorilor. Acestea nu se 
observă decât după câteva zile sau săptămâni 
după efectuarea tatuajului.

Sucursala Asigurarea Românească 
SA ASIROM Hunedoara-Deva

Cu sediul în Deva, str. 1. Creangă, nr.21

Scoare la CONCURS postul de
CONTABIL ȘEF

Informații la sediul sucursalei din Deva, telefon 
213304.

McDonald's are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Plăcintă cu caise I
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei 
Numai la McDonald's!

în ultimul timp și mai ales după ce a pierdut procesul intentat 
Ministerului Transporturilor, președintele Automobil Clubului 
Român (ACR), dl ing. Constantin Niculescu, s-a dedat din ce în ce 
mai des la atacuri la adresa Ministerului Transporturilor și a 
Registrului Auto Român (RAR) prin presa scrisă, televiziune și 
prin revista Autoturism pe care o patronează.

Aceste atacuri afectează imaginea Ministerului Transpor
turilor și a RAR reprezentând o grosolană dezinformare a opiniei 
publice și este determinată printre altele și de incapacitatea ACR 
de a se alinia la dispozițiile legale privind efectuarea inspecției 
tehnice periodice.

Pentru a da o replică aberațiilor cuprinse în Comunicatul de 
presă al ACR din 9 noiembrie 1999 și pentru a prezenta opiniei 
publice adevărul, vă informăm:

1. Registrul Auto Român a fost înființat de Guvernul României, 
a fost delegat de Ministerul Transporturilor ca organism tehnic de 
specialitate în domeniul vehiculelor rutiere și a contribuit în mod 
hotărâtor la alinierea la normele Uniunii Europene de securitate 
rutieră' și depoluare. RAR reprezintă un organism similar cu cele 
existente în toate țările Uniunii Europene după modelul cărora s-a 
și organizat.

în ceea ce privește activitățile desfășurate de RAR și la care se 
referă dl Niculescu (verificarea tehnică pentru reînmatricularea 
vehiculului, emiterea cărții de identitate a vehiculului, efectuarea 
operației de secretizare), acestea i-au fost atribuite prin Hotărâri 
ale Guvernului României, în perioada 1991-1995 și nu au fost 
introduse de RAR prin “manevre subterane".

Verificarea tehnică pentru reînmatriculare are ca obiectiv 
depistarea automobilelor furate sau inapte din punct de vedere 
tehnic, iar cartea de identitate constituie atât document tehnic de 
identificare cât și act de proprietate, fiind un document similar cu 
cele utilizate în țările Uniunii Europene (de exemplu Fahrzeugbrief 
din Germania).

Operația de secretizare urmărește protecția împotriva 
falsificării cărții de identitate și verificarea conformității producției 
de vehicule rutiere și nu se rezumă la o “banală folie 
transparentă".

Afirmația că RAR pretinde cumpărarea obligatorie a revistei 
sale AutoTest de către solicitanții de servicii este, evident, gratuită 
și nu merită comentarii.

2. Relativ la operația de inspecție tehnică periodică, aceasta nu 
reprezintă un monopol fiind atribuită tuturor agenților economici (470 
în momentul de față), care îndeplinesc condițiile tehnice armonizate 
cu cele din Directiva Uniunii Europene (UE) 96/96/CE. Obligațiile 
RAR referitoare la inspecția tehnică periodică constau în:

• autorizarea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică 
periodică pe baza evaluării capabilității tehnice;

• supravegherea tehnică a agenților economici autorizați 
de către inspectorii săi printr-un sistem care acoperă întreg 
teritoriul țării; o asemenea supraveghere se practică în toate țările 
europene de către organisme abilitate de stat, reprezentând forma 
sub care se manifestă răspunderea autorității de stat față de 
calitatea și obiectivitatea inspecției tehnice și față de nivelul 
tehnic al parcului de vehicule;

• școlarizarea personalului, asigurarea formularisticii, a 
programelor informatice, instalarea, întreținerea și depanarea 
calculatoarelor etc.

Relația dintre RAR și stațiile de inspecție tehnică periodică ce 
îndeplinesc condițiile tehnice reglementate este o relație contractuală, 
stabilită pe baza principiilor de voință a părților. Contractele de 
franciză astfel încheiate sunt avizate de Consiliul Concurenței 
conform prevederilor Legii concurenței nr.21/1996 tocmai cu scopul 
de a nu se restricționa libeia concurență în acest domeniu.

Toate obligațiile RAR menționate mai sus sunt acoperite financiar 
din cotele de franciză “UIUM” după cum este denumită de ACR.

Concurență neloială este tocmai activitatea clandestină de 
inspecții tehnice periodice efectuată de stațiile ACR, lipsite de 
dotarea tehnică necesară și neautorizate, activitate reclamată de 
multe stații autorizate care au făcut eforturi financiare importante 
pentru a se alinia normelor în vigoare.

3. Rata de creștere a tarifelor pentru inspecția tehnică 
periodică, practicate de RAR și de stațiile autorizate, este 
inferioară indicelui g’eneral al inflației și mult inferioară indicelui de 
inflație corespunzător prestărilor de servicii.

4. Dedesubturile vehemenței atacurilor dlui Niculescu rezultă, 
așa cum s-a mai spus, și din faptul că din cele 57 de stații de 
inspecție tehnică periodică care au funcționat în cadrul ACR 
numai o singură stație îndeplinește condițiile de autorizare și 
funcționează în mod legal, sub sigla RAR.

Un exemplu elocvent de afirmații aberante și de rea-credință 
a dl Niculescu îl reprezintă și aserțiunea că tarifele aferente 
verificărilor tehnice pentru vânzare-cumpărare a unui automobil 
sunt în prezent de 6-8 ori mai mari decât în anul 1998, deși în 
realitate tarifele din noiembrie 1999 sunt în medie de 1,5 ori mai 
mari decât cele din noiembrie 1998.

5. în ceea ce privește triunghiurile reflectorizante sau trusele 
sanitare (elemente deosebit de importante pentru siguranță și 
protecție), sunt acceptate numai cele care sunt certificate 
conform reglementărilor, aliniate la normele Uniunii Europene. 
Având în vedere faptul că în prezent sunt titulare de certificate 6 
firme pentru triunghiuri reflectorizante și 2 firme pentru truse 
medicale, cumpărătorul are posibilitatea să facă alegerea în 
funcție de raportul preț/calitate.

Registrul Auto Român este conștient că în activitatea sa pot 
exista unele carențe reale, iar reclamațiile clienților săi sunt tratate 
cu toată atenția fiind considerate ca un sprijin binevenit'din partea 
acestora. Dl Niculescu însă, prin atitudinea de contestare vehe
mentă a unor măsuri menite să sporească siguranța rutieră și 
depoluarea mediului, nu mai poate reprezenta interesele reale ale 
automobiliștilor, ceea ce se demonstrează și prin scăderea 
substanțială a numărului de membri ACR.

Din considerentele de mai sus este de dorit, dacă se mai poate, 
ca actuala conducere ACR, reprezentată de dl Niculescu, să-și 
schimbe optica și conduita rămase la nivelul de dinaintea anului 1989 
și numai după aceea să emită judecăți de valoare asupra activității 
unor autorități de stat care poartă, în ultimă instanță, respon
sabilitate a pentru apărarea vieții și sănătății tuturor cetățenilor.
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