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1 PrCEMBHIE - SÂBBÂTOABtA NAȚIONALA A ROMÂNIEI |
Măreția și fragilitatea Unirii

Aspirația seculară a 
românilor de a se constitui într- 
un singur stat, puternic susținută 
de milioanele de locuitori ai 
spațiului carpato-danubiano- 
pontic, s-a lovit mereu de 
împotrivirea imperiilor care 
stăpâneau cu forța armelor aceste 
meleaguri.

Unirea țărilor române sub 
Mihai Viteazul a durat extrem de 
puțin, fiind mai mult o 
străfulgerare de geniu decât o 
realizare istorică de durată. 
Imperiul turcesc se întinde peste 
Țara Românească și Moldova iar 
imperiul habsburgic își întinde 
dominația asupra Transilvaniei.

Și așa mai trec câteva secole 
în care românii sunt constrânși 
să trăiască în țări separate, locul

turcilor fiind luat de puterea 
imperială rusească în principate 
și de monarhia bicefală austro- 
ungară în Transilvania.

Prin actul istoric din 24 
ianuarie 1859 al alegerii lui Cuza 
Vodă ca domn unic în Moldova 
și Țara Românească se creează 
premisele statului național 
român, dar din granițele sale 
-lipseau Basarabia și Transilvania. 
Situația aceasta mai durează 
câteva decenii, până la 1 
Decembrie 1918, când la Alba 
Iulia se consfințește constituirea 
României Mari, act măreț de 
voință al românilor de 
pretutindeni.

Cu toată măreția sa, Unirea din 
1918 s-a dovedit a fi deosebit de 
fragilă. Doar 22 de ani i-a fost dat

României de a trăi în granițele 
sale firești, întrucât noi interese 
geopolitice în această zonă duc 
la dezmembrarea tânărului stat: 
sovieticii ocupă Basarabia și 
Bucovina iar prin Diktatul de 
la Viena o mare parte din 
Transilvania este acordată 
Ungariei hortyste. A urmat 
războiul mondial în care 
România a avut o soartă tragică, 
luptând pe două fronturi, și la- 
Est și la Vest, în urma căruia s- 
a recuperat Transilvania dar s- 
a pierdut Basarabia și Bucovina 
de Nord.

De ce am evocat astăzi, în 
preajma Zilei Naționale a

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 8)

Simpozion 
științific
Din șirul manifestărilor 

aniversare prilejuite de 1 
Decembrie - Ziua Națională a 
României, prima acțiune a fost 
simpozionul științific organizat 
de Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva în colaborare cu 
Cercul Militar Deva. La reușita 
simpozionului, care a avut loc la 
sala festivă a Cercului 'Militar 
Deva, a contribuit și Direcția 
Județeană Hunedoara a 
Arhivelor Naționale.
Comunicările prezentate au avut 
ca temă Marea Unire și în mod 
particular contribuțiile 
hunedorene la realizarea ei. 

JV-R)

Salonul de iarna 1999
La Galeriile de Artă 

,,Forma’’ Deva s-a vernisat 
vineri după-amiază Salonul de 
iarnă 1999, organizat de UAP- 
Filiala Deva. Salonul reunește 
lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă 
semnate de artiști hunedoreni 
membri ai UAP - Filiala Deva și 
ai Cenaclului AP al Sindicatului

„Siderurgistul" Hunedoara, 
ultimii în calitate de invitați. 
Expoziția este închinată 
tuturor momentelor
aniversare din luna 
decembrie începând cu Ziua 
Națională a României și 
continuând cu sărbătorile de 
iarnă și aniversarea 
Revoluției din 1989. (V.R.)

Expoziție
Ca în fiecare an, membrii Hobby-clubului din cadrul Casei de 

cultură din Deva întâmpină Ziua Națională a României cu o 
impresionantă expoziție cuprinzând insigne, medalii, decorații, 
panouri filatelice și cartofilie - toate cu anumite semnificații pentru 
perioada din preajma Marii Uniri. Printre exponatele din vitrina 
Libăriei “Gheorghe Lazăr” aparținând colecționarilor Petru Vlad,

(Continuare în pag. 8)
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Galeriile de artă “Forma ” din Deva, dedicat Zilei Naționale

Județul 
Hunedoara

Fondat
22 decembrie 1989

a României.
Foto: Traian MANO
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Băncile românești 
în derivă

Grevă de 
avertisment ia

Apariția și în țara noastră 
a mai multor bănci este un 
lucru bun. Din păcate,

banca a intrat în faliment, 
așa cum a făcut și surata ei 
mai mică, Albina.

căile ferate
mediul economic românesc 
deficitar, dezordinea și 
ignorarea legilor, tendințele 
de căpătuială ale multora 
dintre cei cărora 
populația le-a 7 »j7nJ 
încredințat și 1 
pâinea și cuțitul 
și nu în ultimul 
rând manage
mentul defectuos și 
atitudinea de complicitate

Dizolvarea instituției va 
urma procedurile legale, 
după care cele peste 
600.000 de persoane care 

și-au păstrat 
economiile la 
această bancă 
(în valoare totală 
de circa 2000 de 
miliarde de lei)

își vor putea ridica banii în 
cel mult trei luni de la

au dus și o serie de instituții 
bancare în zone periculoase 
de existență.

într-un timp relativ scurt

declararea falimentului de 
către instituțiile abilitate ale 
statului, în baza cererii 
depuse în acest sens de

Ieri, 29 noiembrie a.c., sindicatele de la căile ferate au 
declanșat o grevă de avertisment de două ore. Desfășurată 
între orele 7 și 9, mișcarea de protest a fost susținută de 
sindicatele din sectoarele mecanicilor de locomotivă, reviziei 
tehnice a vagoanelor și compartimentului de linii și instalații.

Din cele declarate de dl Constantin Crețu, liderul de sindicat 
al mecanicilor de locomotivă din cadrul Depoului Simeria, am 
reținut că sunt trei revendicări pe care le susțin protestatarii: 
semnarea de către administrația căilor ferate a noului Contract 
Colectiv de Muncă, indexarea salariilor și adoptarea de urgență 
a statutului personalului feroviar..

La fel ca în întrega țară, ieri dimineață circulația feroviară în 
județul Hunedoara a fost practic blocată. Liderul de sindicat a 
cerut să se precizeze că în ipoteza în care revendicările 
ceferiștilor nu vor fi satisfăcute există determinarea de a se 
proceda la o grevă generală pe timp nelimitat.(A.S.)

și-a luat zborul Albina, 
intrând efectiv în faliment, și 
s-a năruit Columna. Au

către BNR și în temeiul 
Legii nr. 83/1998 privind 
falimentul bancar.

capotat apoi Dacia Felix și 
Credit Bank, prima reușind 
să se reorganizeze judiciar, 
cea de a doua aflându-se 
încă într-o situație incertă. S- 
a prăbușit de curând marea 
și importanta Bancorex, cu 
consecințe grave pentru 
avuția țării.

De mai multă vreme se 
zbate în agonie Bankcoop. 
După ce și-a purtat luni de 
zile deponenții pe drumuri 
cu promisiuni și amăgiri, 
ceea ce devenise clar pentru 
toată lumea s-a întâmplat:

Lucrurile sunt clare, 
deși groparii băncii îi mai 
temporizează sfârșitul. în 
aceste condiții este de 
așteptat ca falimentul să fie 
declarat cât mai curând, nu 
cum s-a întâmplat cu Dacia 
Felix și Credit Bank, pentru 
care hotărârea a fost 
tergiversată ani de zile, 
depunătorii fiind păgubiți în 
mod substanțial. Cu

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

La Petroșani, trenurile 
nu au stationat

Greva de avertisment 
anunțată pentru 2 ore în 
toată țara (între 7 și 9) în data 
de 29 noiembrie 1999 nu s-a 
desfășurat și în stația CFR 
Petroșani.

“Greva de avertisment 
o fac mecanicii. Pe noi nu 
ne afectează în mod 
deseobit, ci mai mult se 
răsfrânge asupra
populației, care și-a propus 
să călătorească în această

dimineață. Noi vom pune 
semnalul pe verde și, după 
5 minute, dacă trenul nu 
pleacă, îi vom asigura 
staționarea aici”, ne-a 
declarat Paul Stanciu, șeful 
stației CFR Petroșani.

în timpul celor 2 ore de 
grevă de avertisment, prin 
stația CFR Petroșani au

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 8)

SC TC COMSID SA Deva
Tel. 054/230558, fax: 054/230559

Comercializează, la prețuri 
avantajoase, prin depozitul din Deva, 
str. Apuseni, nr. 2:
- tabla neagra
- tabla zincatâ
- tabla zincatâ cutatâ
- țeava pâtratâ și dreptunghiulara
- oțel beton
- profile laminate
întotdeauna o alegere bună.

ROMCOM■ ■■■■■■■
magazin Flamingo

NOKIA 5110 
preț valabil pentru Dialog Inedit 
in limita stocului disponibil
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( Divizia A )

Dinamo la prima 
înfrângere din 

campionat
Cei care au urmărit trans

misia meciului pe micul ecran 
dintre Gloria Bistrița - Dina
mo, din etapa a 19-a, au putut 
să vadă cum s-au zbătut bucu- 
reștenii pentru a înscrie măcar 
un gol bistrițenilor. Totul a 
fost în zadar, înaintarea vădu
vită de Mutu (aflat pentru tra
tative în Italia), Vlădoiu (aflat 
în Germania, unde se va trans
fera în Liga a doua) și Lu- 
pescu (accidentat) n-a putut 
penetra poarta lui Câmpean, 
în schimb, Minteuan a înscris 

golul victoriei direct din corner 
când mai erau doar câteva mi
nute de joc și Dinamo nu mai 
putea face mare lucru. Rezul
tatul obținut de Gloria consti
tuie surpriza etapei. Dinu nu 
arăta prea bine după prima 
înfrângere suferită în actualul 
campionat și se gândește se
rios cu ce va suplini absența 
celor doi golgeteri, având în 
față spectrul pierderii duelului 
relansat cu Rapidul, ai cărui 
antrenori Mircea Lucescu și 
N. Manea (secund) își freacă 
mâinile de bucurie, crezând în 
intimitatea lor că au posibili
tatea să sufle dinamoviștilor în 
final titlul și în acest campio
nat. Ne-a plăcut declarația, 
după meciul de la Bistrița, a lui 
Manea, în care încearcă “abu
rirea” câinilor roșii: “Eu zic că 
Dinamo a luat un avans consi
derabil și se poate considera 
campioană. Sigur, mai sunt 
meciuri dejucat și noi suntem 
obligați ca fiecare partidă să o 
abordăm numai la victorie.”

De remarcat că și în etapa 
a 19-a Univ. Craiova a părăsit 
terenul de la Onești neînvinsă 
și se află pe un loc onorant 
(9), pentru mulți de necrezut 
în urmă cu câteva etape.

Ultima etapă din acest se
zon (a 20-a) se dispută la sfâr
șitul acestei săptămâni, după 
care se intră în pauza de iarnă.

C. SANDU ._____________ .•

GAZ METAN 
■ CORVINUL 
2-0

Peste 3000 de spectatori - 
printre care și aproape 200 
de hunedoreni yeniți să-și 
susțină favoriții, aii luat loc în 
tribună pentru a urmări a- 
ceastă partidă pe care ambele 
formații au abordat-o cu gân
dul la obținerea celor trei 
puncte puse în joc. Aici s-a 
aflat și dl Danielescu de la 
Dinamo, care a urmărit din nou 
la "lucru" pe Marincău, Șandor 
și se pare și pe Gheară!

Meciul a început cu o oa
recare posesie a balonului de 
către gazde, însă hunedorenii 
au contraatacat de câte ori 
au putut să o facă, gazdele 
acordând mare atenție 
la marcaj hunedorenilor 
Mitrică, Șandor și Og- 
nean. După ce în min. 10 
gazdele stopează o acțiune 
periculoasă a Corvinului, în 
minutele 11, 12 acțiunile 
ofensive ale gazdelor sunt 
stopate de apărarea hunedo- 
reană. Cea mai mare ocazie a 
primei reprize a avut-o Hanc 
în minutul 17 când a trimis ba
lonul în bară. în general, cen
trările în careul de 16 metri ale 
fundașilor laterali Ștefan și 
Ciurar spre vârfurile lor de 
atac - Boaru și Găldeanu, au 
fost respinse de Marincău și 
Gheară. Până în ultimul minut 
al primei reprize, când la o 
lovitură liberă indirectă Kallo 
execută la semiînălțime și in
tervine din apropiere cu picio
rul Grigore trimițând mingea în 
plasă 1-0.

Imediat după pauză, în 
min. 56, Hanc stabiliște scorul 
final al acestei partide: Hanc 
șutează puternic de la 18 me
tri în dreapta lui Rahoveanu și 
balonul intră în plasă 2-0. în 
continuare jocul a fost de un 
bun nivel tehnic și specta
cular. în ciuda înfrângerii su
ferite, hunedorenii au lăsat o 
bună impresie.

A arbitrat S. Vădana din 
Cluj.

CORVINUL a aliniat cu 
formația: Rahoveanu, Beloa- 
ia (86 Andone), Marincău, 
Gheară, Andrei (82 Stare), 
Mocioi, Dincă, Șchiau, 
Ognean (49 Pavel), Mitrică, 
Șandor.

Sabin CERBU

Banii nu aduc fericirea 

FLACĂRA VÂLCEA 
- JIUL 21

"Banii vorbesc" - este o 
sintagmă care surprinde 
exact ceea ce se întâmplă la 
ora actuală în sport. Exem
plele sunt multiple, fiind bine 
cunoscute numeroase situații 
în care echipe cu bani și-au 
asigurat serviciile unor jucă
tori valoroși și au câștigat me
ciuri, cupe, campionate etc. 
Fotbalul românesc, secătuit 
de valori prin plecarea celor 
mai buni jucători la cluburi din 
străinătate, e poate exemplul 
cel mai elocvent în acest 
sens, dar nu acesta este 
subiectul acestui articol.

Vrem doar să spunem că 
la Jiul banii n-au reușit să re
zolve încă toate problemele.

După redresarea finan
ciară minerii și-au asi
gurat serviciile unui an

trenor reputat - Gabi 
Stan - și ale câtorva jucători 
noi care au reușit să scoată 
echipa din zona fierbinte a 
retrogradării. Jiul a câștigat 
toate jocurile de pe teren pro
priu, iar pentru deplasarea de 
la Arad suporterii și jucătorii 
nu și-au pus prea mari spe
ranțe. în schimb pentru jocul 
de sâmbătă din compania nou 
promovatei din Rm. Vâlcea, cu 
toții se așteptau la mai mult.

Socoteala de-acasă nu 
s-a potrivit însă cu cea de pe 
terenul stadionului Zăvoi din 
Rm. Vâlcea. Gazdele au în
ceput în forță dornice să-și 
adjudece toate cele trei punc
te absolut necesare în lupta 
pentru evitarea retrogradării. 
Și după doar 10 minute de joc 
Năstăsie a reușit să concre
tizeze dominarea vâlcenilor, 
reluând cu capul în plasă o 
centrare din corner a lui Ca- 
targiu: 1-0. Jiuliștii au replicat 
tăios și în minutul 20, la o fază 
aproape trasă la indigo cu 
cea de la golul gazdelor, Irina 
a reușit egalarea, plasându-și 
lovitura de cap în urma unui 
corner executat de FI. Stoica: 
1-1. Bucuria n-a ținut însă mult, 
în minutul 37 CI. Stoica spe
culând o greșeală în lanț a 
apărării petroșănene și sta
bilind scorul la pauză: 2-1. 
Repriza secundă a însemnat o 
dominare autoritară a gazdelor 
punctată de contraatacuri tă
ioase ale Jiului, dar nici una din 
echipe n-a mai înscris.

JIUL: Botezatu - Doroș, 
Cioară, Cazangiu, Irina - 
Stancu, Pufu, Brehui, FI. 
Stoica - lorga, Vesa.

C.M.

înfrângere usturătoare 
pentru lider

MINERUL LUPENI 
■ CETATE DEVA 5-0

Nici cel mai pesimist su
porter devean nu putea cre
de că liderul clasamentului, 
Cetate Deva, va pierdei meciul 
cu Minerul Lupeni - locul 15 
înaintea disputării acestei par
tide - la acest scor! De la pri
mul fluier al tânărului arbitru 
Dudu Georgescu (fiul fostului 
fotbalist cu același nume), 
gazdele s-au avântat în atac, 
pe un teren acoperit cu ghea
ță (doar pe margini se obser
va gazonul verde), devenii 
alunecând deseori, în timp ce 
gazdele se țineau foarte bine, 
dovadă că aveau crampoane 
corespunzătoare. Arbitrul 
meciului a verificat cram
poanele gazdelor... la 
pauză, când totul a fost 
în regulă. Nici n-a 
început bine meciul și minerii 
deschid scorul, în min. 7, când 
Dodenciu lansat pe dreapta 
pasează lui Dosan care trimite 
mingea în plasă. în min. 15 va 
fi 2-0 pentru gazde: deși a 
fost talonat de portarul Maria, 
Păuna reia cu capul peste el 
și înscrie al doilea gol. După 
alte 7 minute de joc, Szep șu
tează puternic, plasat de la 16 
m și stabilește scorul primei 
reprize 3-0. Chiar în min. 45 
(jocul a fost prelungit cu 2 mi
nute) s-a întâmplat un inci
dent: antrenorul devenilor a 
acuzat o lovitură cu un corp 
contondent aruncat din tri
bună, arătându-i arbitrului 
sângele ce curgea din rană și 
a fost transportat la spital de 
unde s-a întors pansat, dar n- 
a mai luat loc pe banca 
tehnică.

în repriza a ll-a, gazdele 
mai izbutesc să înscrie două 
goluri prin Dosan (min. 65) și 
Brănețiu (74). După cum ne 
relatau gazdele, Minerul a fă
cut unul dintre cele mai bune 
partide din acest campionat, iar 
noi spunem că devenii nu au 
reușit să-și onoreze locul 
ocupat în clasament, jucând 
șters, abia spre finalul partidei 
reușind câteva faze mai fier
binți în careul oaspeților - unde 
Tănasă a fost mereu prezent, 
dorind golul de onoare.

CETATE: Maria, Bordean, 
Tănasă, Berindei, Popa, Ră- 
ducănescu, Chiliman, Luca, 
Szidorak, Eșanu, Naniu.

Sabin CERBU

Efect invers

Caromet 
Caransebeș - 

Minerul 
CerteJ 2-0
Cum era de așteptat par

tida de la Caransebeș din ul
tima etapă a acestui sezon de 
toamnă-iarnă s-a desfășurat 
pe un frig pătrunzător și pe un 
gazon înghețat pe care gaz
dele îl curățaseră de un strat 
subțire de zăpadă. Astfel 
dacă condițiile de joc au fost 
conforme sezonului și o mare 
parte a partidei s-a derulat 
conform calculelor hârtiei.

în prima repriză atacurile 
gazdelor - echipa nou promo
vată - au fost destul de fira

ve, fiind blocate cu ușu
rință de apărarea mi
nerilor. Mai mult decât 

atât, elevii antrenorilor 
loan Petcu și Dumitru Gălan ar 
fi putut puncta pe contraatac. 
Gazdele au avut o singură 
ocazie clară prin Neagu (min. 
35), în vreme ce minerii s-au 
dovedit periculoși prin Țibichi 
(min- 25), Rădos (min. 26), 
Tăgârță (min. 31 și 38), dar 
scorul la pauză a rămas alb.

Și în repriza secundă jo
cul părea să se desfășoare 
pe aceleași coordonate. Dar 
în minutul 55 jucătorul gaz
delor - Veche - a fost elimi
nat, primind al doilea cartonaș 
galben pentru un tackling 
asupra lui Drăgoi, iar situația 
în teren s-a schimbat complet. 
Efectul eliminării a fost însă 
invers decât se întâmplă de 
obicei. Gazdele s-au mobilizat 
suplimentar și au jucat cu o 
dăruire și tenacitate fantas
tice, iar minerii s-au... relaxat, 
în aceste condiții, în minutul 
58, în urma unui corner exe
cutat de Puiu, Dogaru a șutat 
sec din careu, reușind des
chiderea scorului: 1-0. Minerii 
s-au aruncat în atac, dar deși 
și-au masat adversarii în pro
pria jumătate n-au reușit golul 
egalizator. în schimb, cu două 
minute înainte de final, la un 
rapid contraatac Bojin l-a 
driblat pe Dobre și a înscris 
pentru 2-0, dând astfel lo
vitura de gratie minerilor.

MINERUL: Dobre - 
Polvrea, Filip, Drăgoi, Bozga 
- Micnea, Țibichi, Chezan, 
Scurtu (65 Banc) - Tăgârță, 
Rădos (60 Ocolișan).

Ciprian MARINUȚ

CAMPIONII
VIN LA 

HUNEDOARA
Inițiativa cunoscutului 

antrenor Mircea Lucescu 
de a sprijini fotbalul din Ar
deal s-a concretizat întâi 
printr-un joc susținut .de 
echipa campioană - Ra
pid, la Sibiu, în compania 
echipei Inter - divizionara 
B din localitate.

Președintele clubului 
Corvinul Hunedoara - dl 
Valeriu lacob - ne-a infor
mat că echipa campioană 
își va continua "Turneul în 
Ardeal" prin susținerea 
unor jocuri la Hunedoara, 
Alba lulia și Oradea. Astfel, 
marți, 7 decembrie, înce
pând cu ora 14,00, stadi
onul Corvinul va fi gazda 
unui joc amical între echi
pa pregătită de Victor 
Roșea și echipa campioa
nă. Toți iubitorii fotbalului 
care doresc să-i vadă la 
lucru pe albi-vișinii sub ba
gheta fostului hunedorean 
Mircea Lucescu sunt aș
teptați la stadionul Cor
vinul. (C.M.)

Divizia A
Golgeteri

18 goluri:
Ad. Mutu (Dinamo, 4 din 

11 m)
12 goluri:
Vlădoiu (Dinamo)
9 goluri:
Ciorea (Astra, 5 din 11 m) 
8 goluri:
Roșu (Steaua), Mihalcea 

(Dinamo), Gorga (FC Onești), 
Cl. Niculescu (Univ. Craio
va), FI. Petcu (FCM Bacău, 4 
din 11 m)‘

7 goluri:
Mihalache (Oțelul), Iriza 

(FC Onești), M. Ivan (FC Bra
șov), Cozma (FC Brașov).

După cum se știe, primii 
doi dintre golgeterii Campio
natului Diviziei A la fotbal 
sunt ca și plecați de la 
Dinamo. Se pare că Ad. Mutu 
va juca totuși în ultimul meci 
de sâmbătă, 4 decembrie, cu 
CSM Reșița și ar putea să-și 
îmbunătățească zestrea go
lurilor marcate.

Cr DIVIZIA A ^DIVIZIA 81 t> DIVIZIA 82
>■ .......... —

DIVIZIA CA
Rezultatele etapei: FC Onești - Univ. Craiova 

0-0; Farul C-ța - CSM Reșița 3-1; Gloria Bistrița - 
Dinamo 1-0; Extensiv Cv. - Oțelul Galați 3-0; Rocar 
Buc. - Steaua (se dispută azi); Petrolul PI. - FC 
Argeș 1-1; FC Brașov - Ceahlăul P.N. 3-1; Rapid - 
FCM Bacău 2-1; FC Național - Astra Ploiești 1-0.

CLASAMENTUL

Etapa a 20-a (ultima din acest sezon): FCM 
Bacău FC Național; Astra - FC Onești; Univ. 
Craiova - Farul; Oțelul - Petrolul; Gl. Bistrița - 
Extensiv; FC Argeș - Rocar; Steaua - FC Bra- 

^șov; Dinamo - CSM Reșița; Ceahlăul - Rapid.

1. DINAMO 19 16 2 1 56-14 50
2. Rapid 19 12 3 4 32-20 39
3. Ceahlăul 19 11 4 4 27-22" 37
4. FC Argeș 18 11 3 4 24-14 36
5. Gloria Bistrița 19 9 2 8 27-24 29
6. Steaua 17 9 1 7 34-31 28
7. FCM Bacău 19 8 4 7 20-23 28
8. Astra PI. 19 8 3 8 26-24 27
9. Univ. Craiova 19 7 4 8 22-19 25
10. Petr. PI. 19 7 4 8 22-28 25
11. Farul C-ța 19 6 4 9 24-31 22
12. FC Național 19 6 3 10 26-25 21
13. Oțelul Galați 19 6 3 10 28-31 21
14. Rocar Buc. 18 7 0 11 23-28 21
15. FC Onești 19 6 3 1i. 24-39 21
16. FC Brașov 19 6 2 11 27-28 20
17. CSM Reșița 19 4 5 10 23-43 17
18. Extensiv Cv. 19 4 2 13 15-36 14

Rezultatele etapei a 19-a: Metrom 
Brașov - Midia Năvodari 2-0; Poli lași - 
Foresta Suceava 1-2; Dacia Pitești - Petr. 
Moinești 4-0; Dunărea Galați - Chindia 
Târg. 2-0; Unirea Focșani - Precizia 
Săcele 0-0; Callatis Mangalia - Tractorul 
Bv. 1-2; Laminorul Roman - Poiana 
Câmpina 1-0; Juventus Buc. - Sportul 
Stud. 1-2; Gloria - Cimentul Fieni 0-1.

CLASAMENTUL
1. FORESTA 19 14 3 2 41-15 45
2. Midia Năv. 19 13 3 3 33-10 42
3. Sportul Stud. 19 11 4 4 34-19 37
4. Laminorul R. 19 11 3 5 35-17 36
5. Metrom Bv. 19 9 5 5 23-16 32
6. Tractorul Bv. 19 9 4 6 20-17 31
7. Cimentul F. 19 9 3 7 20-17 30
8. Dacia Pitești 19 8 5 6 27-24 29
9. Callatis Mang. 19 9 1 9 20-20 28
10. Un. Focșani 19 7 4 8 22-21 25
11. Petr. Moinești 19 7 4 8 17-23 25
12. Dun. Galați 19 7 2 10 19-30 23
13. Poiana C. 19 6 3 10 21-26 21
14. Precizia S. 19 4 8 7 16-18 20
15. Juventus Buc. 19 5 5 9 17-27 20
16. Poli lași 19 6 1 12 18-31 19
17. Chindia T. 19 3 2 14 12-37 11
18. Gloria Buzău 19 2 3 14 12-38 9

Rezultatele etapei a 19-a, ultima etapă 
din acest sezon fotbalistic: Electro Craiova - 
“U” Cluj 3-0; ASA Tg. Mureș - Apulum Alba lulia 
1-0; U T Arad-Olimpia S.Mare 1-0; Gaz Metan - 
Corvinul Hunedoara 2-0; FI. Rm Vâlcea - Jiul 
Petroșani 2-1; Min. Motru - Inter Sibiu 4-2; 
Chimica Târnăveni - ARO C-lung 2-1; U M 
Timișoara - Poli Timișoara 5-2; FC Drobeta - FC 
Bihor 5-1.

CLASAMENTUL
1. GAZ METAN 19 12 4 3 31-14 40
2. ARO C-lung 19 12 2 4 32-13 38
3. UT Arad 19 11 3 5 30-13 36
4. FC Drobeta 19 11 3 5 33-18 36
5. Corvinul Hd. 19 11 2 6 28-15 35
6. Apulum A.l. 19 9 3 7 28-23 30
7. ASA Tg. Mureș 19 9 4 6 28-18 31
8. U M Timiș. 19 8 5 6 36-30 29
9. Inter Sibiu 19 8 2 9 22-27 26
10. Jiul Petroșani 19 7 3 9 15-28 24
11. Electro Cv. 19 7 2 10 28-35 23
12. Flacăra R.V. 19 6 4 9 21-21 22
13. “U” Cluj 19 6 3 10 22-33 21
14. Chimica Tr. 19 6 3 10 17-30 21
15. Olimpia S.M. 19 5 5 9 16-19 20
16. Poli Timiș. 19 5 4 10 24-31 19
17. FC Bihor 19 3 7 9 12-35 16
18. Min. Motru 19 4 3 12 23-41 15

Rezultatele etapei a 19-a: Telecom Arad 
- W.P. Arad 1-0; Min. Uricani - CFR Timișoara 3- 
1; AS Inter Petrila - Metalurg. Cugir 6-0; Univ. 
Arad - Aurul Brad 1-1; Minaur Zlatna - Gl. Re
șița 0-0; Caromet Carans.- Min. Certej 2-0; Min. 
Lupeni - Cetate Deva 5-0; Cuprirom Abrud - 
Electrica Timiș 8-0; Telecom Timiș a stat.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (4 martie 2000): Cetate Deva
- Cuprirom; Electrica - Telecom Ar.; W.P. Arad - Min. 
Uricani; Aurul - Telecom Timiș; Inter Petrila - Univ. 
Arad; Gl. Reșița - Caromet; Min. Certej - Min. Lupeni;

^Metalurg. Cugir- CFR Timiș.; Minaur Zlatna stă.

1. CETATE DEVA 19 13 2 4 41-20 41
2. Telecom Timiș.19 13 2 4 28-11 41
3. Gloria Reșița 19 11 3 5 24-9 36
4. Min. Certej 19 10 2 7 36-29 32
5. Electrica Timiș.19 10 2 7 32-31 32
6. Minaur Zlatna 19 9 2 8 30-25 29
7. W.P. Arad 19 9 2 8 23-21 29
8. Min. Uricani 19 8 3 8 30-30 27
9. Telecom Arad 19 8 3 8 24-26 27
10. Univ. Arad 19 8 3 8 25-29 27
11. Caromet 19 9 0 10 20-26 27
12. Cuprirom Ab. 19 8 2 9 30-31 26
13. Aurul Brad 19 7 4 8 22-21 25
14. Min. Lupeni 19 7 3 9 25-25 24
15. CFR Timiș. 19 7 2 10 20-38 23
16. Inter Petrila 19 5 5 9 20-26 20
17. Metal. Cugir 19 5 2 12 21-31 17
18. Inter Arad 19 2 2 15 23-45 8
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La Baru se 
Întâmplă și așa: 
Alo primăria?

Nu, Poliția!
E clar că un lucru vechi, deși 

cârpit de multe ori, nu-l mai faci 
ca unul nou. Așa se întâmplă 
cu centrala telefonică din Baru. 
Oamenii se plâng de calitatea 
serviciilor telefonice mai tot 
timpul. Centrala care 
funcționează este una ce are 
deja o vreme de când servește 
abonații. Ar fi deci timpul să fie 
înlocuită cu una “proaspătă". 
Primarul Marcu Popescu ne-a 
declarat că în primăvara viitoare 
se pune problema demarării 
unei noi centrale. Cetățenii au 
solicitat peste 400 de numere. 
Jumătate dintre acestea s-au 
aprobat pentru satul Livadia, iar 
cealaltă jumătate pentru centrul 
de comună. în acest fel poate 
convorbirile telefonice nu o să 
le mai dea dureri de cap 
abonaților.

Proiect de 
alimentare 

cu apă
Primăria Baru a demarat 

proiectul de alimentare cu apă 
potabilă și canalizare în 
comună. Obiectivul mai 
prevede și reabilitarea stației 
de epurare și canalizare în 
localitate. Sursa de finanțare 
este bugetul local și fonduri 
PHARE. Sistemul proiectat va 
fi unul de tip gravitațional și 
va cuprinde rețele de 
aducțiune și rețele de 
distribuție a apei potabile. 
Sursele de alimentare sunt 
izvor subteran pentru 
localitatea Baru și izvor de 
stâncă pentru localitățile 
Petros și Livadia. Trebuie 
menționat că s-a ajuns la 
această soluție deoarece apa 
consumată de populație din 
zonă este preluată din fântâni 
proprii. Apa preluată nu 
corespunde din punct de 
vedere sanitar, pânza freatică 
fiind afectată de inundațiile din 
ultima perioadă.

Sorina POPA 
\_________ _ ________ /

SC KKAU’BS SA DEVA
cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 

organizează in data de 20.12.1999, ora 12,00 
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu oferte in pilcuri 

sigilate, pentru executarea Bilanțurilor de mediu Nivel 
I si Nivel II, in vederea privatizării.

La licitație pot participa in calitate de ofertanțl 
persoane Juridice, române sau străine, care 
indepllnesc condițiile prevăzutre in caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fl procurat de la sediul 
societății contra sumei de 600.000 + TVA.

Ofertele vor fl depuse la secretariatul societății 
până in data de 17.12.1999, ora 15,00.

Ofertanții vor face dovada consemnării la dispoziția 
SC REMPES SA Deva a garanției de participare in 
valoare de 8.000.000 lei, care se va plăti la casieria 
societății.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul 
societății ■ Biroul Mecano-Energetlc, tel. 054/ 221273, 
226160, Int. 116,170.

SC Vânătorul și Pescarul SRL 
București și AJVPS 

Hunedoara
ANUNȚĂ:

Angajarea unui GESTIONAR la magazinul cu 
articole de vânătoare și pescuit sportiv din 

Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21.
Doritorii sunt rugați să depună cererile la sediul 

AJVPS Hunedoara din Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21.
Pentru relații suplimentare sunați la numărul 

215422 sau 219581.

Când norocul trece pe lângă tine
Cea mai mediatizată 

instituție din Valea Jiului 
„RAAVJ” a cunoscut în ul
tima perioadă unele 
modificări, le-aș numi de 
nuanță, nu structurale, 
rămânând aceleași prin 
părțile esențiale.

Aș comite o nedreptate 
'nerecunoscând faptul că la 
RAAVJ-Petroșani există o 
activitate susținută pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
aducțiune a apei potabile și 
eliminare a apelor 
menajere. Se lucrează 
intens și la reabilitarea 
stației de epurare și a 
echipamentelor de 
laborator, obiectiv pentru 
care RAAVJ a primit resurse 
financiare adiționale de la 
Uniunea Europeană prin 
facilitatea LSIF în valoare de 
4,1 milioane euro - bani 
destinați pentru construirea 
unei stații de epurare nouă 
și compactă la Uricani și o 
stație de pompare a 
nămolului la Lupeni- 
Bărbăteni.

Culmea, contractul de 
execuție a lucrărilor este 
încheiat cu firma Purator- 
Ungaria, iar aici apare 
miezul ofului, firma

respectivă va executa 
lucrările împreună cu 
subcontractorul?! SC 
CONSMIN SA Petroșani sub 
directa supraveghere a 
proiectanților DAR- 
Germania și PROED- 
București. La prima vedere 
toate par bune și frumoase, 
dar dacă analizăm puțin 
termenii expuși de ,,RAAVJ" 
putem lesne trage concluzia 
că tot o firmă românească 
adică SC CONSMIN SA 
execută lucrările. Probabil tot 
ce spun ar părea o 
speculație nefondată, dar din 
cei 18.000 de disponibilizați 
(doar de la minele din Valea 
Jiului) și alții de la alte 
întreprinderi, oare pentru 
aceste lucrări de amploare, 
unde este nevoie de mii de 
angajați, nu s-au găsit și din 
rândul disponibilizaților 
cadre tehnice și meseriași 
competenți pentru a le 
efectua, chiar era nevoie să 
aducem firme străine să ne 
învețe să săpăm un șanț și 
să asamblăm 2 țevi?

Ca o persoană care în ul
tima perioadă am stat foarte 
mult printre disponibilizații 
greviști ai foamei din Valea 
Jiului, mi-am pus întrebarea:

pentru câți dintre acești 
oameni s-a încercat o 
reconversie a forței de 
muncă?

Oare cine s-a zbătut ca 
acești oameni să aibă o 
alternativă? Răspunsul 
este unul singur: toți cei 
care au pretins că ajută 
minerii disponibilizați i-au 
sfătuit să se profileze pe 
agroturism, deși după cum 
se vede răspunsul și 
rezolvarea problemei erau 
mai aproape și la 
îndemână mai mult ca 
oricând.

Care dintre noi nu a 
călătorit măcar o dată cu 
trenul, care printre altele 
dispune și de un semnal 
de alarmă, care odată 
acționat oprește toată 
mișcarea?

Mă fac ecoul miilor de 
năpăstuiți ai Văii Jiului și 
cred că nu spun o noutate 
că semnalul de alarmă a 
fost deja tras de mult, dar 
încerc să pun o întrebare 
legitimă: până când... sau 
cine va încerca măcar să 
oprească vuietul în 
creștere al alarmei?

Mihaela FĂGAȘ

Ce facilități 
au copiii 

infectați HIV »
Conform OU nr. 102/ 30 

iunie 1999, copiii infectați HIV 
și care au certificat ce atestă 
gradul de handicap 
beneficiază de următoarele 
facilități: post telefonic gratuit, 
100 impulsuri telefonice 
gratuite, scutire plată 
abonamente TV - radio, 
transport urban și interurban 
gratuit. O parte din aceste 
facilități se asigură din fondul 
special de solidaritate și altele 
din bugetul local. Ministerul 
Sănătății nu este implicat în 
acordarea unor asemenea 
drepturi. Să mai amintim 
deocamdată că acești copii 
infectați HIV sunt considerați 
persoane cu handicap fizic, 
încadrarea lor făcându-se 
diferențiat în gradul I sau II 
după stadiul clinic de boală.

Bani pentru 
bolnavi SIDA

Conducerea Casei
Naționale de Asigurări de 
Sănătate informează că pentru 
asigurarea tratamentului 
bolnavilor de SIDA, începând 
din luna octombrie a.c. au fost 
alocate 75 miliarde de lei. 
Suma provine din fondul de 
asigurări sociale de sănătate și 
este destinată programului de 
supraveghere, terapie și control 
al infecției HIV/ SIDA. De 
precizat că până în prezent 
alte 17,5 miliarde de lei au fost 
destinate achiziționării de 
medicamente pentru acești 
bolnavi.

Sorina POPA

cartela
CONNEX GOI

Până la Anul Nou, Moșul vă aduce-n zbor o casetă 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 rămâneți

9 7 9 9 7 9

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

PUNȚI I)li COMUNICARE ÎNTlllî»

COPII
Din oferta Palatului Co

piilor nu puteau lipsi cursurile 
de limbi străine, nu doar “la 
modă” astăzi, dar tot mai nece
sare chiar îti viața de zi cu zi.

Din 1993, copiii învață în 
timpul lor liber engleza și fran
ceza în cadrul Cercului 
UNICEF - Limbi străine și ste
nodactilografie. Idcea de 
UNICEF presupune crearea 
unor punți de comunicare între 
copii, atât între cei dc-aici, cât și 
spre alte județe și țări, ne 
spune dna profesoară Eva 
Paralescu.

“Am încercat să facem 
asta un timp, corespondând cu 
un grup de copii din Blackpool 
(Anglia) și din Alba Iidia, dar 
n-a durat prea mult. De aceea 
ne-am axat pe limbile străine, 
engleza mai ales fiind foarte 
solicitată la ora actuală. Pe de 
altă parte, cererile pentru lim
bile germană, italiană și spa
niolă nu pot fi satisfăcute din 
pricina absenței unui cadru 
didactic specializat.”

Odată începute cursurile, 
copiii intră într-un mic univers; 

A

MUSIC BOX
Liceenii și studenții din Valea Jiului au de-acum o publicație a 

lor. Mai exact un supliment al ziarului de informație, opinie și 
afaceri “Zona specială”. Săptămâna trecută a apărut primul 
număr al acestui supliment coordonat de Cristi Morar, care sub 
titlul "O șansă pentru noi", motivează astfel apariția publicației:

"Cine suntem și încotro ne îndreptăm?, este întrebarea la care 
“Sfertul academic" încearcă să răspundă generației tinere, elevilor 
de liceu și studenților. în ultimul timp tinerii au fost marginalizați sau 
altfel spus, pur și simplu nebăgați în seamă de societate. Motivul: 
ne place să ne distrăm și în alt fel ca generațiile deceniilor 
precedente, să nu stăm în poziție de drepți în fața celor “mari” care 
ne acuză că viciem prin comportamentul nostru libertin societatea 
în care trăim. Dar oare cine a încercat în ultimii zece ani să ne 
înțeleagă, să ne asculte, să vadă de ce suntem în stare. Prin 
intermediul cotidianului “Zona specială” iată că avem și noi o șansă 
de a demonstra tuturor ceea ce suntem în stare. Aceasta este 
ceea ce-și propune să realizeze "Sfertul academic" (...) Din păcate, 
Valea Jiului a devenit o zonă în care viitorul tinerilor, atât de sigur 
altădată, aproape că nu mai există. Ne mai rămâne de făcut doar 
un singur lucru: SĂ NE CREĂM SINGURI UN VIITOR”.

Găzduind informații din viața liceelor, din muzică, 
divertisment, poezii și concursuri, primul număr al suplimentului 
promite de-acum tinerilor posibilitatea de a citi un ziar scris de și 
pentru ei. în plus, scrie Tiberiu Vințan, “sperăm ca și prin 
intermediul acestei publicații să avem șansa de a descoperi 
câteva condeie, talentate, care să preia ștafeta în gazetăria din 
Valea Jiului și nu numai”. (G.B.)

cântece, jocuri, poezji, apoi tot 
felul de exerciții îmbogățesc în 
ccl mai plăcut mod învățarea 
unei limbi sau a alteia. Obiectivul 
cercului este de altfel bine sta
bilit, precizează dna profesoară: 
“Am mers nu pe meditații de 
limba engleză, spre exemplu, ci 
pe utilizarea practică a conver
sației, pe folosirea limf ii prin 
vorbit și scris. Se predau 
cursuri practice speciale pentru 
fiecare grupă de vârstă, fiecare 
dintre acestea fiind însoțit de 
casete (unde pronunția este cea 
mai corectă) ” Astfel, de la 
“Hello to English”, curs pentru 
începători editat în Grecia, copiii 
trec la “Discoveries” (în 3 vo
lume), iar cei avansați ajung la 
“English, my Iove” și la cursuri 
alcătuite de BBC - material di
dactic achiziționat aproape în 
exclusivitate din așa-zisul fond al 
grupei...

Pentru cursul de stenodac
tilografie, din cadrul aceluiași 
cerc, optează în special elevele 
care doresc să-și facă o meserie 
din asta sau cele care speră că Ic 
va fi de ajutor după terminarea 

școlii. Ramona Gorea (cl. a 
XH-a), spre exemplu, afirmă că 
vine din plăcere, fiind o mo
dalitate de relaxare după orele 
de școală, fie că dactilografia-i 
va folosi ori nu în viitor. Mai 
nou, completează aceeași pro
fesoară, vin și cei care având un 
calculator acasă vor să se obiș
nuiască cu tastatura mașinii de 
scris. Stenografia e mai puțin 
solicitată în ultimii doi ani, de 
când copiii au realizat că e mai 
simplu cu reportofonul. ..

Dar în cadrul unui cerc nu 
e importantă doar pregătirea în 
sine, consideră profesoara Eva 
Paralescu: “Trebuie să ai aple
care spre copii, să discuți cu ei 
și să încerci să-i înțelegi, să te 
apropii de sufletul lor și să le 
găsești motivația pentru care 
fac acel lucru. Când nu reu
șesc, eu iau legătura cu părinții 
sau cu cadrele didactice și asta 
m-ajută să pun «diagnosti
cul» corect și, în consecință, 
să aplic «tratamentul» co
respunzător”...

Georgeta BÎRLA

înlocuitorii lui Poland și ai 
lui Samuelson au fost chita
ristul Jay Reynolds (ex Malice) 
și bateristul Chuck Behler (un 
fost roadie al lui Samuelson). 
Reynolds a fost înlocuit rapid 
de Jeff Young, un tânăr foarte 
talentat care a fost până 
atunci profesor de chitară.

Cu formula refăcută Mega- 
deth intră în studiouri unde în 
numai patru săptămâni trebuie 
să înregistreze materialul cu 
producătorul Paul Lani. înre
gistrările au fost finalizate în 
lunile iulie/august 1987, însă 
întreg materialul a fost remixat 
de producătorul Michael 
Wagener (a lucrat cu grupurile 
White Lion și Bonfire) la reco
mandarea lui Alice Cooper. De 
aceea noul album intitulat “So 
far, So Good... So What?" a 
apărut de abia în ianuarie 1988.

V ■■ ■ —

Nimeni nu a făcut o statistic^ - și asta din 
simplul motiv că este imposibil - câte pagini web 
există în acest moment. Oricum, se presupune că 
numărul de pagini care există acum în Internet este 
imens, probabil de ordinul a zeci de milioane, 
începând de la paginile web stufoase ale unor 
mari companii și 
terminând cu pagi
nile personale, Inter
nets este cu ade
vărat un labirint. 
Așadar, pentru ci
neva care intră în 
contact mereu cu 
fascinanta lume a 
Internetului apare
foarte repede ideea înființării unei pagini personale. 
Dar ce sunt paginile web personale? Ei bine, ele 
pot fi instrumente cu care o persoană se face 
cunoscută în toată lumea. O pagină personală este 
la fel cu o carte de vizită pe care o poate vedea 
oricine în lume. Conținutul unor asemenea pagini 
este în general foarte simplu, existând informații 
despre persoana respectivă, despre preocupările 
ei, legături spre site-uri interesante și, în general, 
cam tot ceea ce ține de preferințele personale ale 
celui care se prezintă în acea pagină.

Constituirea unei asemenea pagini era până 
nu de mult o problemă destul de serioasă pentru 
un novice într-ale informaticii. Doar cunoscătorii 
limbajului HTML se puteau încumeta să creeze

pagini Internet. Acum însă, odată cu evoluția 
softurilor dedicate programării în web, chiar și 
necunoscătorii au posibilitatea de a pune pe 
picioare o pagină de Internet. Un exemplu foarte 
bun este renumita companie Symantec apreciată 
pentru software-ul de calitate pe care îl produce.

Visual Page 
2.0 produs de 
această com
panie este un 
produs desti
nat progra
mării paginilor 
web. Aspectul 
cel mai intere
sant îl repre

zintă însă capacitatea programului de a permite 
constituirea unor pagini Internet doar cu ajutorul 
mouse-ului. Cel care lucrează cu Visual Page nu 
are nevoie de cunoștințe de programare în HTML, 
nefiind nevoit să folosească tastatura. Așadar, 
constituirea și menținerea paginilor web devine o 
simplă joacă. Informații suplimentare se pot găsi la 
adresa www.symantec.com/vpage/maimhtm. 
Odată făcută pagina trebuie încărcată pe un ser
ver care să o mențină. Au apărut o sumedenie de 
mari servere care permit gratuit oricui vrea să își 
plaseze pagina acolo. Exemplul cel mai la îndemână 
este Geocities (www.geocities.com). După ce se 
face și pasul acesta pa'gîrîă este funcțională și 
poate fi vizitată de oricine.

CREAREA UNEI PAGINI 
WEB PERSONALE ESTE 
LA ÎNDEMÂNA ORICUI

date “fuwe&tea-cutei
Vieți- ”

Americanii au prin filmele lor 
cu care ne îndoapă, ne cuceresc, 
dar ne și occidentalizează și lumi
nează uneori, o serie de cuvinte 
și expresii gen OK, boy-friend, it's 
a free country etc. pe care pentru 
că le auzim la nesfârșit ajungem 
să le folosim și noi. Unii din reflex. 
Alții din teribilism sau snobism. Și, 
în fine, alții pentru a prelua o tradiție 
care s-a dovedit de succes în 
domenii în care americanii sunt 
lideri ai lumii.

Dar pentru ce toată această 
teorie a englezismelor care nu e 
nid măcar științifică?' Ei bine, pentru 
că am considerat "de efect' să 
derulez următorul articol sub for
mula americănească "the story of 
my life” (povestea vieții mele) - 
expresie care a dat numele unui 
celebru film produs la Hollywood.

Din capul locului trebuie 
precizat că nu va fi vorba de 
povestea vieții autorului acestui 
articol, ci de cea a unui "personaj 
public" despre care probabil multă 
lume ar dori să știe mai multe. Pentru 
o primă identificare a personajului 
priviți fotografia și îl veți recunoaște 
pe cel care în această vară, multe

Albumul a figurat pe locul 18 
în UK devenind rapid disc de 
aur. Dave ajunge în sfârșit la 
soundul dorit. Deși nu are agre
sivitatea discului anterior, noua 
realizare arată clasa grupului 
Megadeth - denumiți de critici 
„vrăjitorii speed metal”. Pe cele 8 
piese ale LP-ului sunt solouri 
ireale de chitară, iar textele sunt 
dure, uneori horror. Pe So far, 
So Good... So What figurează 
piesele: Into The Lungs Of Hell / 
Set The World Afire / Anarchy 
In The UK I Mary Jane / 502 / In 
My Darkest Hour / Liar și Hook In 
Mouth. Din album se remarcă 
piesele Into The Lungs Of Hell (o 
piesă instrumentală ce a atins 
locul 6 în UK Metal Charts), 
Anarchy In The UK (cover după 
Sex Pistols, care a figurat atât în 
UK cât și în Billboard top 30),

zile la rând, a fost Trubadurul Devei. 
Mulți dintre cei care au trecut prin 
centrul Devei și l-au văzut și auzit, 
au fost plăcut impresionați de 
muzica Trubadurului. Sau poate alții 
au fost "scandalizați’'. Oricum, cu 
siguranță mulți ar fi vrut să știe 
cine este omul din spatele imaginii 
publice de Trubadur.

Mary Jane (una dintre cele mai 
reușite de pe disc), 502 (o piesă 
agresivă în care se folosesc și 
artificii de studio), In My Darkest 
Hour (piesă dedicată bassistului 
Cliff Burton de la Metallica care a 
decedat și reflectă sentimentele 
lui Mustaine din acea perioadă).

Grupul a plecat într-un tur
neu promoțional american alături 
de Dio ce a durat trei luni. 
Singlelul Mary Jane ocupă locul 
46 în UK (mai 1988). în august 
Megadeth este invitat să cânte la 
celebrul festival Monsters Of 
Rock de la Donington unde par
ticipă grupurile Iron Maiden, Kiss 
și David Lee Roth.

Din cauza consumului exa
gerat de droguri încep din nou 
problemele în formație. Mustaine 
l-a concediat pe parcursul tur
neului pe Chuck Behler. într-o

Cum pentru noi curiozitatea 
este deformatie profesională, ne
am "învârtit' și am discutat cu Tru
badurul. Dacian Vasilescu este din 
București și are 26 de ani. "Am 
început să cânt pe stradă în 1994 
ca formă de protest față de 
condițiile pe care le aveau studenții 
în cămine. Dar, apoi am renunțat la 
facultate pentru că... era fără viitor" 
- mărturisea Dacian. “Nu cânt 
pentru bani, ci pentru a protesta la 
nedreptățile din țară. Muzica a 
devenit viața mea și acest spirit 
non-conformist de a o prezenta 
mi-a adus numeroase satisfacții. 
Am umblat prin toată țara, am 
văzut toate obiectivele turistice 
de interes de la castele până la 
mănăstiri, "realizare" pe care o 
meserie obișnuită nu mi-ar fi 
permis-o. în plus, am o formație 
care se numește Hazard cu 
care am scos deja un album 
intitulat Botezu’ Trist. Cu banii pe 
care îi adun din vânzarea 
albumului și din cântat pe stradă 
încerc să-mi public un volum de 
poezii” - preciza Trubadurul.

Ciprian MARINUȚ

seară acesta nu a putut veni la 
show și Mustaine l-a folosit pe 
Nick Menza care era roadie. 
Menza va deveni oficial mem
bru în Megadeth de abia în 
iunie 1990 după ce Chuck a 
fost concediat.

Nick Menza s-a născut la 
23.07.1964 la Munchen / Ger
mania. Tatăl său Don Menza a 
fost un cunoscut saxofonist de 
jazz, care a compus și cântat 
tema muzicală a filmului Pink Pan
ther (Pantera Roz). Nick a studiat 
bateria cu Jeff Porcaro (Toto) 
fiind puternic influențat de 
grupurile rock din anii 70, Led 
Zeppelin și Black Sabbath. Când 
Mustaine i-a propus să cânte ca 
roadie în grupul Megadeth, Nick 
a acceptat imediat. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN
........ .

http://www.symantec.com/vpage/maimhtm
http://www.geocities.com
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Disponioilizații 
din Valea Jiului 

nu vor mai
primi alte plăți 
compensatorii

Peste 1000 de 
disponibilizați din Valea 
Jiului au chemat în judecată 
exploatarea minieră de la 
care s-au disponibilizat 
solicitând obligarea acesteia 
la plata sumei reprezentând 
echivalentul a 3 salarii în 
baza Contractului colectiv de 
muncă și la plata unor 
drepturi bănești calculate ca 
diferență între sumele primite 
și cele care ar fi rezultat prin 
aplicarea HG 466/ 1997 
privind stabilirea
coeficienților de indexare 
trimestrială a salariilor 
începând cu luna august '97.

Printr-o întâmpinare 
înaintată Judecătoriei 
Petroșani și care ulterior a 
ajuns și în mâna fiecărui 
disponibilizat reclamant, 
Compania Națională a Huilei 
Petroșani și respectiv 
Exploatarea Minieră de la 
care s-a disponibilizat 
reclamantul consideră
reclamațiile acestuia
netemeinice și nelegale, 
motivând astfel: • “în ceea ce 
privește acordarea diferenței 
de plăți compensatorii 
cuvenite în baza prevederilor 
OG 22/ 1997 se învederează 
că exploatarea minieră de la 
care reclamantul s-a 
disponibilizat nu are calitate 
procesuală pasivă în baza art. 
6 și 7 din OG 22 /1997, 
sumele aferente plăților 
compensatorii se suportă din 
fondul pentru ajutor de șomaj, 
gestionat de M.M.P.S. și 
acordarea sumelor reprezintă 
apanajul exclusiv al acestui 
minister. Ca atare calitatea 
procesuală pasivă privind 
cuantumul și regimul juridic 
al acestor plăți o poate avea 
doar M.M.P.S.; • în ceea ce 
privește acordarea
cuantumului indexării
salariilor cu 15% prevăzută de 
HG 466 / 97 sunt relevate 
următoarele: începând cu 
luna iulie '97, tuturor 
angajaților exploatărilor 
miniere din Valea Jiului, deci 
și reclamantilor, în baza 
deciziilor 151/ 15.07.1997 și 
179/ 27.08.1997 ale RAH 
(acum CNH), le-au fost 
indexate salariile cu 23,3%, 
fapt ce se poate vedea în 
carnetul de muncă al 
minerilor, în trimestrul IV al 
'97, salariile au fostindexate 
cu 28,5%. Conform legislației 
în vigoare indexarea salariilor 
conform HG 466 / 97 pentru 
regiile autonome și 
societățile comerciale era 
facultativă nu obligatorie.

Luând în considerare cele 
prezentate mai sus și faptul 
că procentul cu care au fost 
indexate salariile începând cu 
luna iulie 97 - 23,3 % - este 
mai mare decât cel prevăzut 
de HG 466 / 97 - 15%> - CNH 
Petroșani consideră
pretențiile reclamanților 
(disponibilizaților) ca fiind 
netemeinice și solicită 
instanței de la Petroșani 
respingerea în totalitate a 
acțiunii reclamanților ca fiind 
nelegală.

Următorul termen în 
acest proces va fi în 9 
decembrie, când probabil 
instanța se va pronunța în 
acest caz.

însă, având în vedere cele 
prezentate mai sus se pare 
că disponibilizații nu mai au 
nici o șansă să mai 
primească nici o plată 
compensatorie.

Mihaela FĂGAȘ

Nu scăpa din ochi 

oferta 
care vine 

o dată la 
o mie de ani!

Intră în noul mileniu la volanul unui [imissan] Almera!

Abonează-te la CONNEX până la 3I decembrie i 999 și poți câștiga una din cele

7 mașini Nissan Almera!
Ai 3 luni de abonament gratuit și telefoane de calitate la prețuri speciale!

O dată la o mie de ani te întâlnești cu asemenea ofertă! N-o scăpa din ochi!
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Drumul de acces 
Hunedoara - 

Ghelar - Bunila 
va fi modernizat

în baza acordului 763/1997 emis de Ministerul Finanțelor 
privind promovarea la aprobare a documentației tehnico- 
economice pentru obiectivul de investiții “Modernizarea 
Drumului județean (DJ) 687 E sector Ghelar - Bunila, km 17 + 
600 - 29 + 200”, Direcția de administrare și exploatare a 
drumurilor a propus Consiliului județean adoptarea unei 
hotărâri pentru aprobarea studiului de fezabilitate al 
obiectivului sus-menționat.

DJ 687 E care leagă municipiul Hunedoara cu localitățile 
Ghelar - Bunila - Vadu Dobrii prezintă denivelări accentuate 
ale părții carosabile, deci este un drum nemodernizat pe 
parcursul căruia sunt frecvente înzăpeziri iarna și ploi 
abundente în restul timpului, fapte ce duc la dese 
întreruperi ale traficului. în această zonă activitatea 
economică este preponderent reprezentată prin industria 
silvică și minieră, iar potențialul economic nu se poate face 
fără modernizarea căilor de comunicație. Analizînd nota de 
fundamentare la proiectul de hotărâre, Consiliul județean 
Hunedoara a aprobat studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare D.J. 687 E sector 
Ghelar - Bunila”. Valoarea totală a investiției este de 
78.845.984 lei, eșalonată în 2 etape, iar caracteristicile 
principale ale investiției sunt: modernizare drum clasă 
tehnică V pe o lungime de 11.600 m, lățimea părții 
carosabile - 5,50 m, ziduri de sprijin dublu - 950 m și 
rambleu 900 m, rigolă ranforsată carosabilă 1400 m.

Această hotărâre a fost votată de Consiliul județean în 
ședința extraordinară desfășurată în Valea Jiului în cadrul 
RAAVJ.

Mihaela FĂGAȘ

Reabilitarea DN 7 s-a 
făcut, dar cetățenii 

suportă consecințele
Autoritățile locale din 

Gurasada se luptă de mai 
bine de un an cu morile de 
vânt. Despre ce este vorba? 
După ce s-au finalizat 
lucrările de reabilitare a DN 
7 pe raza comunei
Gurasada între localitățile 
Gothatea și Câmpuri
Surduc au apărut
problemele. Toate adre
sele trimise Ministerului 
Transporturilor, Prefecturii 
Hunedoara, Direcției de 
Drumuri și Poduri 
Hunedoara, nu au avut nici 
un efect. Dar iată de ce sunt 
nemulțumiți cetățenii.

“Recepționarea lucră
rilor efectuate pe DN 7 s-a 
efectuat defectuos și nu a 
ținut seama de docu
mentația tehnico-econo- 
mică. Așa de exemplu, șan
țurile pentru scurgerea apei 
n-au fost curățate. Mai mult 
decât atât, porțiuni însem
nate au fost colmatate cu 
balast și pământ, apoi apa 
inundând curțile cetățenilor. 
Nu au fost executate

reparații la podurile de 
intrare în curțile sătenilor, 
acestea fiind sub nivelul 
drumului. Amenajarea 
intrărilor pe ulițele adia
cente s-a făcut artificial și 
nu s-a ținut cont că unele 
au trafic intens de utilaje. 
Podurile nu au fost 
amenajate cu rambleuri 
pentru evitarea eroziunii în 
amonte. în satele Câmpuri 
Surduc și Gothatea apa 
deversează pe terenurile 
agricole și în curțile 
cetățenilor.”

în sesizările făcute, 
autoritățile locale au soli
citat soluționarea acestei 
probleme grave din cauza 
căreia mulți au de suferit. 
De mai bine de un an însă 
nimeni nu mișcă un deget 
ca situația de la Gurasada 
să se normalizeze. Răs
punsurile ministerelor și 
autorităților județene sunt 
frumoase pe hârtie, dar 
atât. De luat vreo măsură 
nimeni nu se încumetă. 
Până când? (S.P.)

Școlile din Gurasada 
o duc bine. Care 
funcționează. Pentru că 
din 11 unități școlare de 
pe raza comunei doar 
șase au fost solicitate, 
în localități cum sunt 
Ulieș, Dănuiești, Boiu de 
Jos, Vica, Câmpuri de 
Sus nu a fost nevoie să

Școlile 
s-au 

reparat
se amenajeze școlile 
pentru că nu mai sunt 
copii să învețe în ele. 
Primăria a reușit în 
acest an cu ajutorul a 
58 milioane de lei să 
facă reparații la unitățile 
școlare din Gurasada, 
Câmpuri Surduc și 
Cărmăzănești. în ce au 
constat lucrările? S-au 
executat zugrăveli inte
rioare și exterioare, s- 
au schimbat jghea
burile, au fost refăcute 
acoperișurile și insta
lațiile de apă. (S.P.)
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SC HABER COMERCIAL SRL
Angajează

CASIERĂ:Șef depozit
Cerințe:
-studii superioare;
- experiență în vânzări;
- experiența de minimum l an într-o poziție similară;
- disponibilitate pentru program prelungit;
- cunoștințe PC.
Se oferă salarizare deosebită.

Șef departament transporturi
Cerințe:
- studii: inginer auto sau TCM;
- experiența: minimum 2 ani într-o poziție similară;
- cunoștințe operare PC
- cunoștințe de limbă engleză;
- bun organizator;
- disponibil pentru program prelungit.

Cerințe:
- studii medii sau superioare;
- experiență: minimum l an într-un post 

similar;
- cunoștințe operare PC;
- disponibilitate pentru program în schimburi.

Agent de vânzări
Cerințe:
- studii superioare
- experiență în vânzări minimum un an;
- vârsta maximă 30 ani;
- permis conducere cat. B;
- stagiu militar satisfăcut.
Se oferă mașină de serviciu și salarizare 

deosebită.
Scrisoarea de intenție însoțită de CV sunt depuse ia sediul societății din Hațeg, str. Progresului, nr. 59, 

biroul personal sau la fax 054/777765, până în data de 08.12.1999

Tel: (054)-716121, 716131, 716521 int. 1247,1806 tel/fax: (054) - 711462.

Conducerea SC Corvintrans SA Hunedoara
str. Stufiț, nr. 2, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

în data de 14.12.1999, ora 12, la sediul firmei, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractului de administrare încheiat între societate și 
administratorul desemnat câștigător al concursului de selecție prin 
procesul verbal nr. 841/12.10.1999 al comisiei de selecție a 
administratorului la SC Corvintrans SA Hunedoara.

2. Diverse.
în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, AGA 

va avea loc în data de 15.12.1999, ora 12.

rr ANUNȚ PUBLICITAR
___pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea hr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 
99/ 1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 1999, un număr de 103.775 acțiuni, reprezentând 
39,96% din capitalul social al Societății Comerciale “CONSMIN SA”, cu sediul în Petroșani, județ Hunedoara, 
cod fiscal R 2135110, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1530/ 1992, având:

Obiectul principal de activitate: construcții montaj
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 6.492.375 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 7.05.1998, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 103.775 39,96
SIF 109.168 42,04
PPM 46.648 17,96
Manager 104 0,04
TOTAL 259.695 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 23.798 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 2.469.637.450 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE? FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de 

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

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC "CONSMIN" SA, 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 6.000.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 259.437.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169 deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR 
Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic între orele 8-10,30 
(pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

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

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

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

PARTICIPARE și a TAXEI DE PARTICIPARE se face în contul de devize convertibile deschis la EXIMBANK 
București, nr. 251.121.710.001 în USD, 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 HG nr. 450/ 
1999 și prevăzute în Secțiunea C a Dosarului de prezentare., în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare 
înainte de data fixată pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, respectiv în data de 8.12.1999, ora 
11,00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în 
data de 8.12.1999, ora 12,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 9.12.1999, ora 
10,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 9.12.1999, ora 11,00, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație, 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 Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

5C Farmaceutica Remedia SA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR de la SC Far

maceutica Remedia SA Deva întrunită în ședință extraordinară în 
data de 28.10.1999 a adoptat Hotărârea nr. 10 prin care s-a 
stabilit organizarea concursului de selecție a administratorului/ 
administratorilor și componența nominală a Comisiei de selecție, 
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Gu
vernului României nr. 49/1999.

Selectarea administratorului/administratorilor se va face în 
conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind 
încheierea contractelor de administrare aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 364/1999 și a Procedurilor aprobate de 
către Comitetul Director al Fondului Proprietății de Stat prin 
Hotărârea nr. 52/11.06.1999.

Ofertele se vor transmite, de către candidați, în plic închis și 
vor conține documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 
minime obligatorii prevăzute la art. 9; art. 13, lit. a), b) și d) sau, 
după caz, la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit 
c) și e) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999.

Ultimul termen de depunere a ofertelor va fi 4 ianuarie 2000, 
ora 15.

Prezenta CERERE de OFERTĂ, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a) până la g) din 
Normele Metodologice menționate mai sus se pot procura de la 
sediul societății, Compartimentul juridic, începând cu data de 
05.12.1999.

Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se va 
desfășura la sediul SC Farmaceutica Remedia SA Deva, în data 
de 10.01.2000, ora 12.

SC ATLASSIB
Societatea de asigurări Deva

ANGAJEAZĂ
DIRECTOR SUCURSALĂ

Condiții: studii superioare tehnice sau economice, 5 ani 
vechime in muncă, posesor permis de conducere, domiciliul 
stabil In Deva șl telefon.

Relații la telefoanele: 069-211024 sau 211040.

SC AGROMICIA SA VETEL
cu sediul în Mintia, str. Luncii, nr. 5, jud. Hunedoara,

ORGANIZEAZĂ:
LICITAȚIE PUBLICĂ pe data de 3.12.1999, ora 10, 

pentru vânzare de utilaje agricole: tractor U 650, tractor L 
445, remorci, autobenă 8 t, ifron, SUP, MDN.

Licitația va avea loc în fiecare zi de vineri până la 
lichidarea lor, la sediul societății. Relații suplimentare la 
telefon 215999, între orele 8.00-15.00.

Primăria Municipiului Deva
Comunicat de presă

In baza Hotărârii Guvernului nr. 843, din 14 octombrie 1999. 
privind încadrarea pe lipuri a unităților de alimentație publică 
neincluse în structurile de primire turistice, agenții economici 
care desfășoară activități de alimentație publică au obligația de 
a declara pe proprie răspundere încadrarea pe tipuri a unităților 
independente, in cazul unităților nou înființate declarația se 
depune la Primăria municipiului Deva, camera 15, odată cu 
cererea pentru eliberarea autorizației de funcționare.

Atunci când survin modificări privind tipul unității inde
pendente, agentul economic va întocmi in maximum 10 zile o 
nouă declarație pe care o va depune la Primăria municipiului 
Deva.

Declarația pe propria răspundere se întocmește in două 
exemplare din care un exemplar conținând confirmarea de 
primire se va păstra la sediul unității de alimentație publică.

La darea in folosință a unității de alimentație publică 
agentul economic este obligat să inscrie vizibil pe tirmă tipul 
unității.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus constituie contravenție 
și se sancționează potrivit HG 843/14.10.1999 cu amendă de la 
300.000 - 1.000.000 lei.

Încadrarea pe tipuri a unităților independente (clasificare) 
efectuată în baza HG nr. 233/1992 rămâne valabilă in condițiile 
in care unitățile nu au suportat modificări care au influențat 
tipologia acestora.

Modelul declarațiilor pe proprie răspundere este prevăzut in 
anexa nr. 2, la Hotărârea Guvernului nr. 843/1999.

în atentia candidaților* *
la obținerea calității de 

membru vânător
Urmare adresei nr. 3/ 3767/ LG/ 

23.11.1999 emisă de Ministerul Apelor. Pă
durilor și Protecției Mediului s-a transims 
propunerea noastră de organizare a exa
menului pentru obținerea calității de 
vânător în data de 10.12.1999.

Locul și ora de desfășurare a examenului 
vor fi comunicate în timp util, după confir
marea de acceptare a datei propuse.

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
DECEMBRIE 1999 ESTE DE 12.500 DE 
LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 8.500 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA ’ "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

De reținut că la 1 ianuarie 2000, datorită creșterii 
dramatice a prețurilor la hârtie, energie electrică, 
combustibili, redacția ziarului “Cuvântul liber” este 
obligată să crească prețul abonamentului lunar la 
15.000 de lei, plus taxele poștale. Chiar în aceste 
condiții, abonamentul rămâne cea mai economică 
cale de intrare în posesie a ziarului nostru.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin 
viram jnt.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

\_________________________________________ '

http://www.sof.ro
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând spațiu comercial 
170 mp, curte, grădină. Ilia, 
str. Libertății, bl. F2, parter. 
Tel. 092211359. (7929)

• Vând teren intravilan, 
9000 mp, lângă Dacia Ser
vice. Informații la tel. 094/ 
564743. (7938)

• Vând casă în Câinelu de 
Jos nr. 27. Informații la 
domiciliu. (7792)

• Vând apartament două 
camere, decomandat, ultra
central, str. I. Creangă, etaj 
1. Informații la tel. 213162 
sau 094290513. (20551)

• Cumpăr garsonieră în 
Deva, zonă centrală (zona 
gării sau piață). Tel. 
230541. (7128) 

• Cumpăr Mercedes 123 
Cobra, neînscris, stare per
fectă. Tel. 627190. (7941)

• Vând Renault Trafic 
microbuz, 2160 cmc, preț 
negociabil. Tel. 218323, 058/ 
775705. (7800)

•Vând Dacia papuc, 1988, 
18 milioane negociabil, mala
xor panificație, două cuve a 
200 litri fiecare, model nou, 
boiler electric 100“ litri, preț 
400.000 lei. Informații telefon 
215189.(20563) 

gaiega

TOMBOLA ANULUI

Hațeflana
® BERE-TRADITIE SI PUTERE!BERE-TRADIȚIE Șl PUTEREI

TOMBOLA ANULUI 
2000

PREMII DE
150.000.000 LEI!

Scrie-țl pe o foaie numele, prenumele, adresa, I 
telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: I 
"Care este sloganul berii Hațegana?” I 
Trimite foaia împreună cu 3 capace de bere I 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg și poți fi unul din I 
câștigătorii numeroaselor premii în bani I 
oferite de "Tombola Anului 2000" - Hațegana: |
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma I
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1999 '

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma I
tragerii la sorți din ziua de luni, 20.12.1999 <

-12 premii a 4.000.000 lei și
Marele Premiu de 50.000.000 lei
oferite in urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necâștigătoare rămase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați in presă 
și la posturile de radio.
Tombola i ■ adraaaazA numai persoanelor poete 18 ani. J

bună, CI și RAR 2001, preț 
negociabil. Tel. 717927 
(6352)

•Vând Dacia 1307, papuc, 
5 locuri, 1996, stare foarte 
bună, preț convenabil. Tel. 
094/517090(8343)________

• Cumpăr cazan mare 
din fontă, deschiderea 60- 
80 cm. Tel. 213761, orele 
16-18. (7923)

• Vând, decodez și re
par, pe loc și foarte ieftin 
celulare GSM. Tel. 094/ 
859958. (7950)

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

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine fri
gorifice, congelatoare in
dustriale, rafturi frigorifice, 
utilaje frig, cuptor de pati
serie. Se decontează 
transportul în intervalul 15 
noiembrie - 31 decembrie. 
Pentru fiecare vitrină achi
ziționată se acordă gratuit 
o ladă congelator. Tel. 059/ 
433352, 058/733796, 056/ 
291495. (7744)

• Calitate belgiană prin: 
"TERMOSANITARA" - 
centrale termice, radiatoa
re, boilere tub Henko și 
fitinguri cromate. Hune
doara, str. Dorobanților, 12, 
tel. 092/701072 (7577)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 OOO/litru. Tel. 092/ 
403869(7600)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere 

spațiu, 70 mp, posibilități en 
gros, unică producție. Tel. 
054/230310, 620915'. (7798)

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, în 
Hunedoara, preț 200 DM/ 
lună, pe o perioadă de un an. 
Tel. 247170, după ora 17. 
(6404)

OFERTE DE 
SERVICII

• S.C. DUAL S.R.L. Deva 
organizează cursuri operatori 
PC și utilizare programe CIEL, 
începând cu data de 6 de
cembrie 1999. Relații supli
mentare la tel. 230449. (7857)

• S.C. Paniaor S.A. Hațeg 
angajează agent comercial 
pe zona Hațeg. Cerințe: 
studii medii sau superioare, 
experiență în domeniu, serio
zitate, ușurință în comuni
care și mașină personală. 
Se oferă salariu atractiv. Po
sibilități de avansare. Infor
mații suplimentare la tel. 054/ 
713556.(7866)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
500.000-600.000 lei/săp- 
tămână. Angajăm persoane 
fără experiență, studenți, 
șomeri. Tel. 621446, 092/ 
565828. (7940)

• Efectuez transport cu 
auto 1,5 tone. Tel. 092/ 
486143, 094123945 sau 
671287 după ora 20. (5852)

• S.C. Elvila Product 
S.R.L. Deva, str. Depozitelor 
nr. 2A angajează brutari 
calificați și necalificați, elec
trician întreținere. Informații 
tel. 230491 și 220549. (7799)

• Direcția Sanitară Vete
rinară a județului Hunedoara, 
cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 226, Județul 
Hunedoara, scoate la con
curs, în data de 15 decembrie 
1999 un post inspector de 
specialitate zonal (medic 
veterinar). Relații suplimen
tare la sediul unității. (20560)

• S.C. ALTEX IMPEX 
SRL angajează șef maga
zin și gestionari în Hune
doara. Condiții: studii medii/ 
superioare, cunoștințe ope
rare calculator (FOX PRO), 
vârsta maximă 35 ani, do
miciliul în Hunedoara. 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) 

• Angajăm programa
tori pentru colaborări ex
terne. Salariul minim net 
700 DM. Cunoașterea 
limbii germane constituie 
un avantaj. Informații sau 
CV la tel/fax: 069/229719 
sau e-mail: spiaverena.ro

• S.C. Gelsor S.A. cum
pără certificatele de acționar 
ale S.C. Remat S.A. Deva, la 
prețul excepțional de 
1.320.000 lei/certificat. Oferta 
noastră este valabilă numai 
până în data de 2 decembrie 
1999. Informații la sediul 
societății (lângă Devasat) sau 
la tel. 233492. (7942)
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• S.C. Best Romanian 
Leasing & Credit anga
jează comisionari în toată 
țara pentru perfectarea 
contractelor de leasing în 
teritoriu și reprezentare 
directă. Condiții de plată 
deosebite. Fax: 01/ 
2552964, tel. 01/2554751. 
Pentru autoturisme Dacia, 
tehnică de calcul și nu 
numai, cea mai bună 
ofertă de leasing: Best 
Romanian Leasing & 
Credit, fax: 01/2552964, 
tel. 01/2554751. (OP)

DIVERSE
• Primăria comunei Vorța 

organizează în data de 16 
decembrie -1999, ora 10, 
licitație pentru închirierea 
spațiilor comerciale de la 
magazinul sătesc “Valea 
Homorodului” Coaja. (7948)

• S.C. Pellor 2005 S.R.L. 
Orăștie cu sediul în Orăștie, 
str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, a 
depus documentația pentru 
obținerea autorizației de 
mediu în vederea începerii 
activității de producție. 
(20550) ’

• Cooperativa Hațegana 
Hațeg vinde prin licitație 
publică un spațiu comercial 
situat în blocul S1 Hațeg. 
Faza I are loc în 3 decembrie 
1999 și pot participa numai 
cooperativele meșteșugă
rești. Faza a ll-a se va ține 
în 15 decembrie 1999 și pot 
participa și alte persoane 
fizice și juridice. Informații la 
tel. 770052 sau la sediul 
cooperativei din str. Uzinei, 
nr.1, Hațeg. (6456)

PIERDERI
• Pierdut certificat înma

triculare nr. J/20/42 din 
13.01.1993 aparținând S.C. 
Adisan Service SRL Ștei, jud. 
Hunedoara. îl declar nul. 
(6457)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc 3 ani de 

la trecerea în neființă a 
celui care a fost un soț, 
tată și bunic de neînlocuit,

prof. CONSTANTIN
IORGOVAN

(20552)

• La 1 decembrie 1999, 
se împlinesc 3 ani de la 
tragica dispariție a iubitului 
nostru tată și soț

PAVLOVSCHI 
ADRIAN MIHAI
Lacrimi și flori pe mor

mântul tău. Soția și fiica. 
(20564)

DECESE
• Familia îndoliată 

anunță cu adâncă durere 
decesul dragului lor

LUNGU PETRE
în vârstă de 70 ani. în
mormântarea va avea loc 
în satul Bobu, comuna 
Scoarța, județul Gorj, mier
curi, 1 decembrie 1999, la 
ora 11. Dumnezeu să-l 
odihnească. (20561)

• îndurerată, familia 
anunță decesul celui care 
a fost

ing. FAUR VICTOR
soț, tată și bunic. înmor
mântarea va avea loc mier
curi, 1 decembrie a.c., ora 
13, la cimitirul din str. M. 
Eminescu, Deva. (20558)

• A încetat din viață cea 
care a fost o bună soție, 
mamă și bunică,

FĂRĂU ZORITĂ
f

născută NEGRU, la nu
mai 62 ani. O plâng soțul 
Lazăr, fiica Marcela, gi
nerele Victor și adorații 
ei nepoți, Claudiu și 
Claudia. înmormântarea 
va avea loc în data de 1 
decembrie, ora 13, în sa
tul Rădulești. Dormi în 
pace.(20557)

• Familia îndoliată 
anunță încetarea din viață 
a celui care a fost

ANUCUTA PARTENIE
/

fost maistru forestier. în
mormântarea are loc as
tăzi, 30 noiembrie 1999, 
ora 13, în comuna Lăpugiu 
de Jos. Dumnezeu să-l 
odihnească. (20553)

Curtea de Conturi a României
Direcția de Control Financiar a Județului Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr.24
Organizează in data de 17 decembrie 1999, ora IO, CONCURS pentru ocuparea unul post 

de CONTROLOR FINANCIAR la Direcția de Control Financiar a Județului Hunedoara.
1. Condiții:
3 studii economice superioare;
3 4 ani vechime minimă in activitatea financiar-contabilă.
2. Pentru înscriere la concurs candidați! vor prezenta următoarele acte:
Z cerere;
3 certificat cazier Judiciar;
3 curriculum vitae;
3 copie după carnetul de muncă (capitolul privind activitatea In muncă).
3. Doritorii se vor adresa cu actele de mai sus la sediul Camerei de Conturi din Deva, str. 

1 Decembrie, nr.24, pănă-la data de 15 decembrie 1999, unde se pot primi tematica de 
concurs și alte informații.
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Măreția și 
fragilitatea Unirii

(Urmare din pag. 1)

României, aceste momente înălțătoare sau tragice din epopeea Unirii? 
Pentru că interese geopolitice continuă să existe și în prezent în această 
zonă, și nu toate în favoarea menținerii unității României! Dimpotrivă, 
se vorbește despre o suveranitate limitată, despre “europenizarea” 
concepțiilor despre stat și națiune, despre o Europă a regiunilor și nu 
a națiunilor, despre zone transfrontaliere, despre o nouă “viziune” 
asupra istoriei naționale. Noi, românii, de dragul intrării în UE și 
NATO, trebuie să ne plecăm capul și să ne însușim aceste “teorii”. 
Aceasta în timp ce rușii duc un teribil război în Ceccnia separatistă 
pentru a nu se știrbi unitatea teritorială a imensei federații de la răsărit.

Noi nu trebuie să purtăm războaie, dar trebuie să iubim cu sfințenie 
^și să apărăm cu strășnicie Unirea, cheia de boltă a edificiului național.

Băncile românești 
în derivă

(Urmare din pag. 1)

siguranță însă că procesul va 
dura ceva timp, întrucât 
oficialii Bankcoop vor 
contesta decizia BNR. Cu 
atât mai rău pentru 
depunători, deoarece 
recuperarea banilor va 
întârzia. După cum întârzie și 
recuperarea din America a 
președintelui Bankcoop, 
Constantin Dinulescu.

Aflată de doi ani în proces 
de restructurare și apoi 
desemnată pentru
privatizare, Banca Agricolă a 
avut și ea mari dureri de cap 
în ultima vreme. Asta nu a 
împiedicat-o să-și termine 
sediile luxoase din mai 
multe județe, între care și 
Hunedoara, și să 
înregistreze noi credite 
neperformante. Valoarea 
acestora însumează în total 
2700 de miliarde de lei, care 
vor fi preluați de către AVAB 
spre recuperare. Situația 
precară a instituției a 
determinat BNR și Guvernul 
să schimbe conducerea 
Băncii Agricole, înlocuind-o 
cu un Comitet de 
Administrare menit să 
coordoneze mai bine 
activitatea de redresare și 
privatizare a acesteia, de 
stopare a pierderilor, cifrate 
în ultimul timp la circa 10

milioane de dolari pe lună, 
și de protejare a 
economiilor populației.

După cum se aude din 
zona AVAB, nici alte bănci 
nu se simt prea bine, 
amplificându-și pierderile, 
în ciuda inițierii unor 
măsuri de majorare a 
dobânzilor la creditele 
acordate. Este de înțeles că 
dificultățile din economie 
au generat o serie de 
greutăți în sistemul bancar, 
că statul s-a împrumutat 
masiv pentru varii trebuințe 
creând goluri în bănci. Sub 
această umbrelă, mulți 
oameni sus-puși au profitat 
și în complicitate cu 
directorii de bănci au dat 
tunuri de miliarde prin 
seifurile acestora, s-au 
îmbogățit peste noapte, 
huzurind pe banii din greu 
munciți de către semeni 
de-ai lor. Din păcate, nici 
un mare ,.spărgător” de 
bancă n-a dat socoteală 
pentru prostia și hoția cu 
care a gestionat banii țării, 
banii populației. Pentru că, 
poate mai mult și mai bine 
ca în orice alt domeniu, 
proverbul ,,o mână o spală 
pe alta și amândouă spală 
fața” a fost aplicat în 
sistemul bancar românesc. 
Pentru că (nu-i așa?!) 
banul e ochiul dracului.

La Petroșani, 
trenurile nu 
au stationat f
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tranzitat: acceleratul 1821
București - Arad, 

personalul 2022 - Deva - 
București, personalul 2025 
Craiova - Simeria și 
personalul 2734 și 2735 
Petroșani - Lupenl șl retur. 
Mecanicii locomotivelor 
acestor trenuri, probabil 
din cauza temperaturii 
scăzute, au preferat să-și 
continue drumul.

în momentul în care la 
CFR se va declanșa greva 
generală, administrația de 
la Petroșani se va 
solidariza și ea acestui pro
test organizat de 
sindicatele Solidaritatea și 
BNS deoarece: “nu ni s-au 
majorat salariile în ultima 
perioadă și prețurile au tot 
crescut, iar noi nu ne mai 
putem descurca” - a 
conchis Paul Stanciu.

Reparații la 
drumuri

Dacă nu s-au putut asfalta mai 
multe drumuri din comuna Zam au 
fost pietruite. Astfel la arterele Zam- 
Almaș Săliște, Zam-Tămășești, 
Pogănești-Almășel și Zam-Godinești 
s-au executat reparații cu material 
pietros. Costul lucrărilor a însemnat 
75 milioane de iei. Banii provin din 
fondul special de drumuri.

La școală, 
dar cu ce?

Doar 50 de gospodării au mai 
rămas la Valea, Brășeu și Deleni. 
Ca să-și facă aprovizionarea cu ce 
le trebuie pentru viața de zi cu zi 
oamenii trebuie să parcurgă kilometri 
întregi pe jos până la Almaș Săliște. 
Elevii din satele comunei au și ei o 
problemă. Pentru că urmează 
cursurile școlii din centrul de 
comună Zam, ei s-au găsit în 
postura de a nu mai avea cu ce să 
facă deplasarea. Ca și în alte zone 
rurale mai mult ca sigur că elevii nu 
renunță să meargă la școală când 
iarna își va intra în drepturi. 
Autobuzele care mai asigurau 
anumite rute au fost scoase și așa 
a fost anulată singura posibilitate 
pentru copiii ce merg la școala din 
Zam.

Sorina POPA
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Nu sta
că-ți stă 
norocul!

Nu sta!
Înscrie-teîn Pagini Aurii 

de Hunedoara, 
ediția 2000-2001 

și norocul în afaceri 
îți va ieși în cale.

Nu sta! 
Cu cât te înscrii 
mai repede cu 

atât mai bine

pentru că

22
decembrie 

j_i^ este ultima zi 

de înscriere.

Mai stai?

Pentru mai multe informații, 
contactați-ne telefonic la
(01) 20.20.900 sau (056) 19.40.49 
sau vizitați-ne la www.paglniauril.ro

««□INI 1UHII

Ești in Pagini Aurii, 
deci exiști.

Manifestări dedicate Zilei Naționale
/ ■ 
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Ștefan Bohatereț, loan Lung, Ladislau Zalanyi, Nicolae Ilișiu, 
Ioan Cucuveanu, loan Irimescu, Ladislau Fedoranics și loan 
Carculea se remarcă, alături de cele mai cunoscute ordine și 
medalii, un brevet ce poartă semnătura în original a comandantului 
Corpului Operator Român (Alexandru Cemat) din războiul 
pentru cucerirea independenței naționale, din anul 1878.

**Hațegul și Marea 
Unire din IO ÎS"

Sub acest generic, sala festivă a Primăriei din Hațeg a 
găzduit ieri un simpozion științific organizat de Inspectoratul 
pentru Cultură al județului Hunedoara, Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deya, Consiliul local, Primăria și Casa de 
cultură ale orașului Hațeg. Manifestarea a reunit istorici și 
specialiști care au vorbit despre contribuția hațeganilor și a 
altor hunedoreni la evenimentele din toamna și iarna anului 
1918, în contextul luptei pentru împlinirea idealului național al 
unirii tuturor țărilor românești.

"Mitologia româneasca”
Asociația “Teseracf ’ din Deva, în colaborare cu Direcția de 

Tineret și Sport a județului Hunedoara, Asociația “Carpatica” - 
Teatrul Oprimatului, Cercul de sculptură al Fundației “Obârșii” 
și Editura “Bibliofor” au organizat la Casa de cultură din Deva 
o serie de acțiuni ce au avut ca subiect mitologia românească. Cei 
prezenți au participat la dezbateri și comunicări pe această temă 
și au vizionat o expoziție.de măști populare. Tot cu acest prilej 
s-a desfășurat premierea laureaților concursului de proză horror 
și fantasy organizat de Asociația “Teseracf’. (G.B)

La 
Petroșani

Dedicată zilei de 1 
Decembrie - Ziua Națională a 
României, adunarea festivă 
urmată de un spectacol omagial 
vor fi organizate de Consiliul 
local și Primăria municipiului 
Petroșani in Sala de marmură din 
cadrul instituției sus-amintite. 
Nici elevii nu se lasă mai prejos 
cu ocazia acestei Sărbători 
Naționale, la Inspectoratul Școlar 
Petroșani fiind organizate 
expuneri și dezbateri ce vor 
scoate în evidență semnificația 
actului de la 1 Decembrie 1918; 
nu vor lipsi de aici expozițiile de 
artă plastică ale tinerilor talente 
ale Văii Jiului.

La Muzeul Mineritului din 
Petroșani, în această perioadă se 
pot viziona expoziții 
comemorative cu tematica 
“Istoria neamului românesc" și 
expoziții de fotografii în care 
este reflectată epoca ce prezintă 
orașul Petroșani și locuitorii 
acestuia în jurul anilor înfăptuirii 
Marii Uniri. (M.F.)
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