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Primul ministru a fost revocat

Trădare, trădare, dar să știe
și Vasile!

Categoric ziua de 13 decembrie 1999 a t'ost una ghinionistă 
pentru Radu Vasile. în doar câteva ore, părăsit de toți miniștrii, 

el s-a trezit premier al unui guvern fantomă. Scos în offside 
printr-o mișcare bine orchestrală, Radu Vasile a căzut victimă a 
intereselor unor grupuri partizane. Conform propriilor afirmații 
Cotroceniul nu este deloc străin de cele întâmplate, ba chiar 
prin forțarea Constituției, Emil Constantinescu își arogă niște 
prerogative pe care nu le are.

Așa după cum bine spunea un cunoscut jurnalist, România 
țara lui Caragiale și a teatrului absurdului a dovedit din nou 

o lipsă de seriozitate vecină cu prostia.
„Ne-am dat cu firma în cap” ar spune unii într-o exprimare 

nu tocmai academică. Oricum, românii au fost puși în situația de 
a fi spectatori ai unui teatru la care în final li se juca propria 
soartă. La fel ca în mai toate momentele în care țara începe să 
urce, noi și nimeni altcineva trebuie să facem ceva prostesc 
pentru a cădea iar în mocirla care nici nu apucase să se scurgă 
de pe noi. Să nu se înțeleagă, Doamne ferește, că îi luăm partea 

lui Radu Vasile. A avut și el destule scăpări în guvernare și deci 
nu-i plângem de milă. Comentăm doar situația care a dovedit iar 

dacă mai era nevoie - lipsa de seriozitate a politicienilor 
români.

Nu ne-am propus să apreciem nici dacă a fost sau nu con
stituțională revocarea premierului, nici dacă guvernul care vine 
va fi mai bun, ci dorim să evidențiem doar incoerența și lipsa de 
maturitate a celor ce ne conduc. Avem un președinte care, deși 
din afara PNȚCD-ului, va intra în istorie ca dezbinator al acestui 
partid. Avem așa-numiți talibani, țărăniști care nu au (acut 
altceva decât să-i sape groapa lui Vasile, avem un premier pe 
care doar cu trupele antitero îl poți scoate din Palatul Vic
toria; avem un Parlament inert și o țară înmărmurită de 
situația penibilă în care o pun proprii conducători. Ciolanul 
c marc, orgoliile sunt la fel, iar România este țara tuturor

Andrei NI STOR
(Continuare în pag. 2)

Dacă s-ar dori
interesul national...
Un gând-dilemă mă 

animă în aceste momente: 
dacă s-ar dori interesul na
țional... Dacă într-o aseme
nea situație s-ar lăsa la o 
parte algoritmul politic, in
teresele clientelare pentru 
a alcătui un guvern capabil 
să miște țara din loc pe 
drumul cel bun, în frunte 
cu un prim-ministru care 
să acționeze în spiritul 
unui program de guverna
re “îndeplinit etapă cu 
etapă, Iar promisiunile să 
fie asumate cu răspunde
re și respectate cu con
secvență”, după cum afir
ma în cuvântul său de mul
țumire către națiune pre
ședintele Emil Constanti
nescu, reîntors de la Hel
sinki. Pentru aceasta este 
nevoie de schimbări la ni-

t
velul multor ministere, iar 
prim-ministru ar trebui să 
fie o personalitate capa
bilă, puternică, în stare să 
pună interesul național mai 
presus de orice - un Theo
dor Stolojan, curtat și de 
opoziție, Mugur Isărescu 
sau chiar Traian Băsescu. 
Niciodată țara noastră nu 
s-a aflat într-o poziție ex
ternă mai favorabilă ca 
acum. Anual, timp de cinci 
ani, vom primi sprijin politic 
și financiar de un miliard de 
dolari din care trei sferturi 
sunt bani nerambursabili. 
Dar, oare este posibil să ne 
gândim acum la țară și mai 
puțin la interesele de 
grup?! Ne referim la prin
cipalele partide din coaliția 
aflată la guvernare!

Minei BODEA

r ....... n
“Locotenenții” lui 
Theodor Melescanu provoacă

DIVERSIUNE ÎN 
APR HUNEDOARA!

Amânată de mai multe ori Conferința ju
dețeană a ApR s-a desfășurat sâmbătă, 11 
decembrie, la Hunedoara pe fondul unor eve
nimente interne aparte, dictate de unii dintre 
mai marii partidului de la București.

Supărați probabil de declarațiile făcute în 
presă de către președintele organizației jude
țene ApR Remus Mariș, precum și de poziția 
comitetului județean al partidului de a nu se 
admite intruși din alte zone pe locurile eligibile 
la viitoarele alegeri parlamentare, doi dintre 
vicepreședinții ApR - Doru Viorel Ursu și loan 
Popa - s-au înfățișat la Hunedoara vineri după- 
amiază în preziua conferinței județene de dare 
de seamă și alegeri - unde printr-o adresă 
semnată de secretarul general al ApR, Paul 
Dobrescu, Comitetul județean Hunedoara a 
fost suspendat, fiind numit un președinte inte
rimar care să se preocupe și de organizarea 
viitoarei conferințe de alegeri.

Discuțiile aprinse între reprezentanții cen
trului și conducerea județeană ApR nu s-au 
soldat nici măcar cu un compromis din partea 
hunedorenilor care au organizat sâmbătă, 11 
decembrie, la Casa de cultură din municipiu, 
conferința, deși în ziua anterioară s-a “emis 
actul de destituire" a Comitetului județean, iar în 
mai multe mijloace de informare - televiziune și 
radio - mai marii de la București au făcut 
declarații care să amâne conferința de 
sâmbătă.

Adunarea de bilanț și alegeri s-a des
fășurat conform statutului - moment în care s- 
au făcut referiri la activitatea organizației 
județene de la înființare până în prezent, ia 
linia politică și strategia economico-socială a 
ApR privind redresarea României în viitorii 
ani, precum și la actuala situație creată de 
către cei doi vicepreședinți ai ApR care fac 
“jocul unora ce intenționează să distrugă un 
partid în plină ascensiune pe eșichierul politic 
al țării".

După derularea lucrărilor conferinței și 
desfășurarea alegerilor noului comitet, în func
ția de președinte a fost reales Remus Mariș.

Cornel POENAR
(Continuare în pag. 2)
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Situație dramatică în rândul pensionarilor

Dacă nu prind pensia într-o lună 
atunci trebuie să aștepte încă o 

lună sau chiar două
Situația pe care o prezentăm în continuare 

ne-a fost semnalată de mai mulți pensionari. 
Oameni bătrâni, ce au lucrat câțiva zeci de ani, 
au ajuns acum să umble de colo până colo după 
banii ce li se cuvin. Nu e nici o îndoială: 
amărâtele de pensii permit oamenilor să-și ducă 
traiul dintr-un împrumut într-altul. Ce se fac însă 
când și de la acești puțini bani le sare rândul 
într-o lună?

Conform statisticilor, în județul Hunedoara, în 
fiecare lună, 1 la sută din pensii sunt returnate. 
Și tot în fiecare lună sute de reclamații ajung pe 
masa Oficiului județean de pensii. Oamenii se 
plâng că dacă se întâmplă să nu fie acasă când 
poștașul aduce pensia atunci doar în luna 
următoare sau chiar peste două luni vor intra în 
posesia ei. Am căutat, ca urmare, să aflăm care 
sunt motivele nemulțumirii pensionarilor. în 
general problemele apar în localitățile rurale, 
acolo unde casele sunt mai răsfirate și oricum

NOI PORTI DESCHISE PENTRU LICEUL DE 
ARTĂ DEVA

La sfârșitul lunii trecute, 
o delegație de elevi și pro
fesori de la Liceul de Mu
zică și Arte Plastice “Sigis
mund Toduță" din Deva s-a 
aflat în Italia, unde a avut 
loc cea de-a IX-a întâlnire a 
conservatoarelor de muzi
că din țările Bazinului Medi
teranean. Inițiată în urmă 
cu câțiva ani de Franța, în
tâlnirea a reunit în acest an 
la Genova 23 de delegații 
din Franța, Italia, Egipt, 
Turcia, Liban, Grecia, Siria, 
Tunisia ș.a., România fiind 
pentru prima dată repre
zentată la acest gen de în
tâlniri prin intermediul lice
ului devean, după cum ne 

informa directorul acestuia, 
dna Ana Fodor.

Participarea româneas
că s-a datorat invitației dlui 
Ignazio Venzano, directorul 
a două licee municipale 
din Genova, cu care condu
cerea școlii devene a înce
put un dialog susținut 
acum o jumătate de an (cu 
prilejul lansării programului 
ARION la Deva). Cuprin
zând seminarii, mese ro
tunde, concerte și recitaluri, 
întâlnirea s-a dovedit pentru 
elevii și profesorii deveni 
extrem de utilă, apreciază 
interlocutoarea noastră: “Pe 
de o parte, este foarte im
portant să știm ce se întâm

poștașul are de străbătut distanțe mai mari 
decât la oraș. Ei bine, se întâmplă ca oamenii să 
se ia cu lucrul și să nu fie pe fază când pensia 
le bate la ușă. în aceste condiții ajung la oficiile 
poștale respective, de unde ar trebui să-și ridice 
drepturile. De aici apar însă necazurile. Fie că 
nu se prezintă în timp util, fie că banii s-au virat 
deja înapoi la Oficiul județean de pensii, cert 
este că unii pensionari rămân cu ochii în soare 
și cu buzunarele goale până o lună-două mai 
târziu. Sunt situații disperate, unii bătrâni au 
nevoie de medicamente, ce să mai vorbim că nu 
pot să-și cumpere alimentele sau să-și plă
tească întreținerea. De ce s-a ajuns la o ase
menea situație am aflat de la Remus Roman, 
șef serviciu pensii din cadrul DMPS Deva.

Sorina POPA 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

plă acum în lumea largă, în 
muzica cultă; pe de altă 
parte, elevii noștri au fost 
foarte apreciați după reci
talul susținut aici chiar în 
prima seară (interpretând 
lucrări atât din literatura 
universală, dar și din cea 
cultă românească - Tudor 
Ciortea, Sigismund Toduță, 
C.Silvestri), la “concurență" 
cu studenți din Italia și Spa
nia. Așa încât în urma aces
tei prestații am fost invitați 
să fim membri activi al 
acestui organism cultural a 
țărilor din Bazinul Medite
ranean”.

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 2)

Organizația de 
femei a PD își va 
susține propriile 

candidate
Sâmbătă, la sediul PD din Deva, pre

ședintele organizațiilor locale din județ au 
participat la o primă întâlnire de instruire 
în vederea viitoarei campanii electorale. 
Dna Rodica Enedi, președinta Organi
zației județene de femei a PD, care a 
participat la o reuniune de punere în temă 
la centru, le-a prezentat colegelor de 
partid mai multe materiale care pot con
stitui baza strategiei pe care o vor adopta 
la viitoarele alegeri.

"Ce este organizația de femei a PD 
(OF a PD)?" - primul material prezentat - 
răspunde celor care-și pun această între
bare enumerând întâi organizațiile locale: 
Deva, Petroșani, Hunedoara, Orăștie, 
Brad, Simeria, Lupeni, Dobra, Beriu și 
Vața, care cuprind 400 de membre. Pre
zintă apoi vechiul slogan “Vrem să se știe 
că existăm", susținut prin acțiuni cari
tabile, și viitorul “Cine să ne reprezinte 
mai bine decât noi însene?". în susți
nerea acestuia au fost aduse mai multe 
argumente: femeile reprezintă 53 la sută 
din populația țării și 40 la sută dintre 
săraci; ele sunt corecte (nici o femeie 
parlamentar n-a fost acuzată de corupție); 
sunt mai solicitate în viața de familie; 
dețin majoritatea în învățământ, sănătate, 
artă, sport și media.

Scopul întâlnirii de sâmbătă a fost pre
gătirea în vederea stabilirii unor femei 
candidate. în acest sens s-a prezentat celor 
prezente un plan de acțiune și criteriile ce 
trebuie avute în vedere la alegerea candi
datelor. De asemenea, le-a fost prezentată 
și dna Tatiana Popa ca viitoare candidată 
pentru alegerile municipale sau/ și jude
țene. Dumneaei a fost director de cam
panie a PD la Deva în alegerile precedente, 
însă acum PD-istele sunt decise să lupte 
pentru impunerea propriilor lor candidate, 
să nu mai câștige alegerile pentru bărbați.

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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Trădare, trădare, 
dar să știe și 

Vasile!
(Urmare'din pag. 1)

posibilităților. Ce dacă noi 
murim de foame și de frig, ce 
dacă nu avem căldură în 
case! Mai importantă este 
gâlceava politicienilor, mai 
mari sunt loviturile de alcov 
și întâietatea la ciolan. Să tot 
trăiești în România, nu-i așa?

Era un moment favorabil 
pentru țară, succesul de la 
Helsinki și speranța unui vii
tor mai bun au înflăcărat preț 
de o zi mintea românilor. Dar, 
cum minunile nu țin prea 
mult, s-a văzut că nu avem 
maturitatea de a gestiona un 
succes. Ne-am umplut de pe- 
nibil și nu ar fi mare lucru ca 
ziua de 13 decembrie 1999 să

Pe marginea unei scrisori

“Un exemplu demn de 
urmat”

Printre numeroasele scri
sori sosite pe adresa redacției 
noastre se numără și cea-sem- 
nată de prof. Valeria Blaj, din 
Certej. Dumneaei redă în rân
durile scrisorii un fapt real, “un 
exemplu demn de urmat”, după 
cum însăși mărturisește.

"... o familie de oameni mo
dești și foarte cumsecade din 
Germania și-a cumpărat o 
casă veche în satul Nojag, 
unde vine de două-trei ori pe 
an pentru câteva zile. (...) Nu 
de mult au fost la Nojag și la 
plecare i-am condus la stația 
de autobuz. Printre sacoșe, 
aveau una mai mare pe care 
am luat-o să le-o dau la urcare. 
M-a surprins faptul că a fost 
așa de ușoară și am îndrăznit 
să-i întreb ce conține. Spre

\ .. / Miercuri
15 decembrie 

W- TVR I

9.00 TVR lași 10.30 Scuzați! 
Pardon! Mersi! 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.00 Punct ochit (r) 
13.00 TVR Timișoara 14.00 
Jurnal 14.15 CiberFan. Lumea 
Internet 15.00 Memorialul 
Timișoara - Decembrie 1989 (r) 
16.00 Ecoturism 18.05 Jumătatea 
tă (cs) 19.00 Avanpremieră Știri 
19.10 Sunset Beach (s, ep. 590) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo 
20.55 30 de rânduri pentru un 
delict (thriller Italia '98, ultima 
parte) 22.40 în flagrant

TVR 2
9.55 Veni, video, viei (r) 10.10 

Limbi străine. Franceză 10.35 
Născuți printre animale sălbatice 
(do) 11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.) 
13.00 Tribuna partidelor 
parlamentare 13.30 Melodii 

aibă urmări imprevizibile pen
tru țara noastră.

Presupunerile și comen
tariile despre cum s-a ajuns în 
această situație vor începe 
de acum încolo, iar analiștii 
politici le vor diseca pe toate 
fețele. Cert este doar faptul 
că, la fel ca premierul Cior- 
bea, Vasile a fost dat afară 
Iară să se știe de ce. Nici lui și 
nici țării nu i s-a explicat cc i 
se reproșează. O țară întrea
gă s-a văzut spectatoarca 
unui circ demn de lumea lui 
Caragialc.

Un fel de râsu’-plânsu’ 
care scoate în evidență balca
nismul bolnăvicios al ono
rabililor politicieni dâmbo- 
vițeni.

marea mea surprindere mi-au 
spus că sunt resturile mena
jere pe care le duc la Deva să 
le arunce într-un coș de gunoi, 
l-am întrebat de ce nu le-au 
ars și mi-au răspuns că nu e 
voie să polueze atmosfera. 
Regretabil este faptul că în pu
ține locuri mai întâlnești cură
țenia atât de necesară și din 
punct de vedere estetic dar și 
al sănătății”, relata semnatara 
scrisorii.

Cât adevăr în rândurile 
scrise de prof. Valeria Blaj. 
Din ce în ce mai mult - mai cu 
seamă la orașe - mizeria tinde 
să ne copleșească. Și asta 
doar din cauza unor cetățeni 
cărora ideea de curățenie nu 
le este prea cunoscută.

Cristina CÎNDA

populare 14.00 Em. în limba’ 
maghiară 15.00 Obsesia (s) 16.30 
Santa Barbara (s) 18.00 Cșre pe 
care (cs) 18.40 Personalități 
19.00 Veni, video,- viei 19.45 
Divertisment 20.15 Dreptul la 
adevăr 20.55 Film artistic 23.10 
Câinele și pisica (s, ep. 2)

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Voi cuceri Man- 
hattan-ul (s, ep. 3) 11.00 Mount 
Royal (s, ep. 14) 12.00 Baywatch 
Nights (s) 13.00 Știri 13.15 Pre- 
tehder (s) 14.00 Decepții (s) 
15.00 Răsfățata (s, ep. 9, 10) 
17.00 Știrile amiezii 17.25 
Dragostea învinge (s, ep. 85, 86) 
19.00 Observator 20.00 Luptătorii 
(f.a. SUA1995) 22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! (mag. matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.50 Ul

Dacă nu prind pensia 
într-o lună atunci

(Urmare din pag. 1)

"Noi lucrăm cu Oficiul Central 
de Plată a Pensiilor. Banii, cu
poanele pentru pensii vin de la 
OCPP. Acum trebuie să se știe 
că în fiecare lună perioada de 
achitare a pensiilor este între 
14 și penultima zi a lunii în 
curs. Apoi Poșta se organi
zează ca să facă distribuirea 
sumelor, existând o convenție 
între instituția amintită și MMPS. 
Ce trebuie să înțeleagă pen
sionarii? Prima dată poștașul 
merge acasă cu pensia omului. 
Nu-I găsește, lasă avizul. Din 
acel moment pensia se găseș
te la Poștă, la oficiile din loca
lități. Până când rămân banii în 
acel loc? Până în penultima zi 
lucrătoare a lunii respective. 
De aici pensiile neridicate se 
returnează la Oficiul Județean 
de Pensii Deva. Cupoanele se 
trimit înapoi ca neachitate. 
Orice reordonanțare se face 
numai la cerere. Dar e impor
tant ca pensionarii să cu
noască un amănunt: dacă nu

DIVERSIUNE 1N APR 
HUNEDOARA!

(Urmare din pag. 1)
Diversiunea creată în pre

ziua conferinței - sunt de pă
rere liderii organizației județene 
ApR - are la bază între altele și 
declarația președintelui Remus 
Mariș de a nu accepta pe liste la 
alegeri persoane din altă parte 
decât hunedoreni, precum și 
unele demersuri ale demisio- 
narilor din PSDR, care au soli
citat paritate în cadrul organis
melor de conducere, lucru ne
acceptat de conducerea ApR 
Hunedoara, întrucât în prezent

“Anul trotuarelor”
Astfel a fost declarat anul 2000 de către dl Traian Gherghel, 

primarul comunei Geoagiu. „Am reușit în acest an să ne ocupăm 
de șoselele comunei, chiar dacă nu la nivelul dorit de noi. La anul 
în schimb ne vom ocupa de trotuare; va fi anul trotuarelor care 
trebuie refăcute și aici și în Băi."

Rectificarea bugetară a adus primăriei din Geoagiu peste 
500 de milioane de lei. Din acești bani 350 de milioane au venit 
cu destinație fixă pentru căminul de bătrâni. 200 de milioane au 
fost alocați învățământului. De altfel, conform afirmațiilor dlui 
primar, învățământul a ocupat un loc de frunte în preocupările 
executivului. S-au făcut lucrări de reparații și zugrăvire la școală 
și liceu așa încât să ofere condiții propice învățământului. în 
ceea ce privește investițiile primăria a făcut demersurile 
necesare pentru o nouă aducțiune de apă. Se speră că se vor 
obține fonduri PHARE pentru concretizarea acestui proiect. 
Deocamdată însă rămân... trotuarele. (A.NISTOR)

tima frontieră (s, ep. 4) 11.45 
Pensacola (s, ep. 4) 12.30 O 
căsnicie perfectă (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Babylon 5 
(s, ep. 85) 13.50 Ani de liceu 
(s, ep. 71) 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. 
37) 18.30 Doi polițiști și 
jumătate (s) 19.00 Știrile PRO 
TV 20.00 Walker - polițist texan 
(s) 21.00 Academia de poliție 5 
(co. SUA 1988) 22.00
Chestiunea zilei

ACASĂ
7.15 - 12.15 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (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 
Roxanne (co. SUA 1982) 

și-au ridicat pensia într-o lună 
și ca să beneficieze de acest 
drept luna următoare pensio
narii trebuie să depună la noi o 
cerere până în data de 4 a lunii 
următoare.Gând pensionarul 
vine cu această cerere o in
troducem într-un borderou 
special pe care-l trimitem la 
OCPP, care la rândul lui emite 
un alt cupon de pensie. 
Acesta este trimis înapoi la 
Oficiul Județean de Pensii. în
tre 24 și 27 ale lunii următoare 
se dau restanțele. Dacă ce
rerile ajung la noi după data de 
4 a lunii, în acest caz bene
ficiarii își vor primi banii după 
două luni. Asta este procedura. 
Sunt foarte multe situații în care 
oamenii reclamă aceste lucruri. 
Din păcate pensionarii ajung 
să fie plimbați dintr-o parte în 
alta”.

Așa deci oameni buni. Tre
buie avut grijă să auziți poș
tașul când vă aduce pensia. 
Dacă nu, aveți de umblat nu 
glumă după banii câștigați prin 
trudă.

această organizație numără 
3597 de membri, iar cei care și- 
au exprimat opțiunea pentru 
ApR din cadrul foștilor membri 
PSDR depășesc cu puțin 600 
de persoane.

Rămâne de văaut dacă 
președintele ApRTheodor Me- 
leșcanu va accepta jocul sub
alternilor săi din partid sau va 
respecta statutul și voința or
ganizației județene Hunedoara, 
exprimata conform statutului 
sâmbătă, 11 decembrie a.c., la 
Hunedoara.

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 13.00 
Politica oe mâine (r) 15.30 
Vacanța â la Petrișor (r) 16.00 
Viața în direct 17.00 Celebri și 
bogați (s) 18.00 Știri. Sport. 
Meteo 19.00 Karaoke Show 
20.00 Comisarul Rex (s) 21.00 
CI5: Profesioniștii (s) 21.30 Apel 
de urgență 22.05 Știri 22.35 
Revista presei

HBO
10.00 Jackie și Dawn 

(co.Anglia/SUA ’98) 11.45 
Cavaleri de onoare (f.a. SUA ’97) 
13.15 Războinicii stelari (s) 13.45 
Răpirea (co. SUA ’96) 15.15 
Tango (dramă Spania ’98) 17.15 
Totul despre sex (s) 17.45 
Pacientul englez (dramă SUA 
’96) 20.30 Drumul spre Holly
wood (dramă SUA ’97) 22.00 
Stargate SG-1 (s) 22.45 Ucigași 
de schimb (f.a. SUA 1995) 0.45 
Sărutul morții (thriller SUA 1995)

NOI PORTI 
DESCHISE 

PENTRU LICEUL 
DE ARTĂ DEVA

(Urmare din pag. 1)

Tot o premieră a fost și 
prezența elevilor din cla
sele de artă plastică la o 
manifestare internațională, 
ei realizând o expoziție la 
liceul de artă din Genova, 
care de asemenea a cules 
cuvinte de laudă din partea 
organizatorilor și a parti- 
cipanților. în plus, “e tot atât 
de important să vezi lucră
rile de artă originale în mu
zeele țărilor în care au fost 
create, ca și a asculta un 
concert într-o sală de con
cert", completa dna Fodor. 
Alături de dumneaei, s-au 
aflat în Italia prof.Rozalia 
Budulan și elevii Anca 
Preda, Anda Carmen Dră- 
gan, Cristian Dumitriu 
(pian), Flavia Voica și Oana 
Voica (arte plastice).

Pentru Liceul “Sigis
mund Toduță" din Deva s- 
au deschis așadar noi porți 
spre lumea bună a muzicii 
și artei plastice europene 
(și nu numai), noi posibili
tăți de colaborare, de parte- 
neriat cu conservatoare 
sau școli similare din alte 
țări, care odată concretizate 
vor face tot mai cunoscută 
(și sperăm mai apreciată) 
școala de artă deveană.

Organizația de 
femei a PD își va 
susține propriile 

candidate
(Urmare din pag. 1)

De aceea vor împrumuta 
armele bărbaților, ca’re țin 
la scaun, mizând pe elec
toratul feminin ale cărui in
terese le-ar putea apăra în 
cunoștință de cauză. S-a 
mai precizat că OF a PD 
rămâne în asociere cu or
ganizația similară a 
PSDR. De asemenea, că, 
dacă de Moș Nicolae au 
primit daruri 25 de copii 
din Beriu, de Moș Crăciun 
copiii deveni vor primi un 
film gratuit din partea OF a 
PD și acțiunile caritabile 
vor continua.

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
9.00 Știrile locale (r) 9.15 

Poliția informează (r) 9.45 Matinal 
Info 10.00 Știri 17.00 Medici la 
datorie (s) 18.00 La izvorul dorului 
(s) 19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Telejurnai 20.45 Știri locale 

21.00 Dintre sute de ziare 22.00 
Reporter Tele 7 22.30 Aventuri în 
aer liber 23.00 Derrick (s)3.00 
Derrick (s) 0.00 Știrile locale 0.20 
Ora H - emisiune de confesiuni

PRO TV * DEVA
06.15-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-10.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite in programele 
Rosturilor TV.

îieteseep
Miercuri, 

15 decembrie

O BERBEC
Nu promiteți fără să vă 

gândiți bine, căci mai târziu 
vi se va cere socoteală. 
Vorbiți mai puțin și lucrați 
mai mult.

O TAUR
Ceilalți vă privesc de 

parcă ați fi “schimbarea" în 
persoană. Nu vă certați cu 
șefii și colegii. Ceea ce 
credeți că sunt simptome 
de boală sunt doar 
închipuiri.

O GEMENI
Zi excelentă. Doamnele 

sunt pline de energie și 
bună dispoziție, rezolvă 
orice problemă. Se 
îmbunătățește și situația 
financiară.

O RAC
Amintiți-vă proverbul 

“Cine aleargă după mai 
mulți iepuri, nu prinde nici 
unul”. Aveți tendința să 
discutați contradictoriu, 
mai ales pe tema șefiei în 
casă.

Z> LEU
Sunteți exagerat de critic 

în această perioadă și 
considerați că nimeni nu 
merită să primească de la 
dv. vreun cadou. Preferați 
să investiți. Nu exagerați?

O FECIOARĂ
Azi aveți șansă, profitați 

de ea. Partenerul dv se 
avântă în politică. Arătați-i 
că nu e profesia ideală 
pentru el. E mai bine în 
domeniul economic.

O BALANȚĂ
Vă bucurați de evoluția 

copilului dv., care ia școala 
în serios. Apreciați-I și 
încurajați-l. Spuneți un nu 
ferm celui care vă propune 
o afacere rentabilă, dar 
ilegală.

O SCORPION
Nu vă obosiți degeaba 

doamnelor! Nu toată lumea 
va fi încântată de ideile dv. 
Cu banii stați mai bine ca 
anul trecut în perioada 
asta.

Z> SĂGETĂTOR
Profesional, familial și 

între prieteni vă bucurați de 
respect, vă plasați pentru 
scurt timp în centrul 
atenției. Să nu vi se urce la 
cap, ați putea primi o lecție.

O CAPRICORN
Depinde doar de dv ce 

randament veți da și cum 
veți colabora cu colegii. Cu 
investițiile ar fi bine să mai 
așteptați puțin, să stați în 
expectativă.

O VĂRSĂTOR
Sunt posibile schimbări 

favorabile, mai ales în viața 
personală. N-ar fi exclus să 
vă despărțiți de actualul 
partener și să vă 
îndrăgostiți imediat de 
altcineva.

O PEȘTI
O întâmplare neprevă

zută vă încurcă socotelile. 
Apoi veți vedea și părțile 
bune ale situației. E bine 
să vă ocupați de probleme 
materiale în a doua parte a 
zilei.

N_______________________ y
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ReâNâtaiire amicală Mircea lucescu - Conuri Hunedoara

Marea 
familie a 

Corvinuiui
Vestea reîntâlnirii la Hu

nedoara cu Mircea Lucescu 
- o legendă vie a orașului 
de pe Cerna - a făcut ca în 
jur de 7000 de spectatori, 
înfruntând un frig pătrun
zător, să revină în amfitea
trul fotbalistic al Hunedoa
rei. Lucescu, unul dintre cei 
mai titrați fotbaliști și antre
nori, a ținut să fie prezent 
printre cei care l-au primit 
în urmă cu câțiva ani cu 
brațele deschise, perioadă 
în care a devenit jucător- 
antrenor la Corvinul, izbu
tind să construiască o for
mație de prestigiu, CORVI
NUL HUNEDOARA, să o 
promoveze în Divizia A. La 
această echipă au crescut 

i câțiva excelenți fotbaliști ce 
î au ajuns în reprezentativa 
< de fotbal a României: Klein 
’ (emblema fotbalului hune- 

dorean), Andone, Rednic, 
Mateuț, fără să-i omitem 

■ nici pe Neluțu Petcu, Dorin 
j Nicșa, Florea Văetuș (ce au 
: îmbrăcat și ei tricoul națio- 
î nalei), Romică Gabor (can- 
i gurul australian), ce conti- 
; nuă să aducă faimă și a- 
i cum fotbalului hunedorean.

Așa cum era de aștep- 
I tat, tribunele, înflăcărații 

suporteri constituiți în re
numita galerie de lângă 
Castelul Corvineștilor au 
făcut o primire entuziastă, 
înflăcărată lui Mircea Lu- 

i cescu, scandându-i în
■ ...........  

câteva rânduri numele. De 
aceea nu ne-a mirat, dim
potrivă, am admirat și apre
ciat prezența “familiei hune- 
dorene” în tribunele stadio
nului la întâlnirea amicală 
Corvinul - Rapid, în care 
Mircea Lucescu a urmărit 
cu mare atenție evoluția 
unor “vârfuri” din formația 
Corvinuiui - Șandor, Ghea
ră, Pascal. Nu întâmplător 
Lucescu a dorit să-i vadă 
la lucru și în echipa Rapid, 
la Alba lulia, unde Șandor 
a și marcat un gol. Au fost 
deci prezenți în tribune, în 
jurul dlui Mitică Pascu, arti
zanul jucătorilor de ieri, azi 
și în perioada următoare a 
Corvinuiui foștii jucători: 
Petcu, Gabor, Nicșa, 
Andone (spre deosebire de 
Rednic și Mateuț care au 
lipsit de la Hunedoara), 
Gălan, Văetuș, Dubinciuc și 
nu în ultimul rând Gelu 
Simoc, fostul președinte al 
Corvinuiui în perioada de 
afirmare și glorie. în apro
pierea lor în tribună era și 
ing. Liviu Magheru (actualul 
președinte de onoare al 
clubului), ing. Vaier lacob 
(președinte executiv), prof. 
Dumitru Vlaicu și Cornel 
Albu (vicepreședinți) și 
mulți alți oameni de fotbal 
ce putem spune fără tea
ma de a greși că fac parte 
din marea familie a Cor
vinuiui.

Cel mai apreciat 
antrenor hunedorean

Prezența lui Mircea Lu
cescu la Hunedoara a fost 
remarcată și tratată ca 
atare încă din ziua premer
gătoare meciului dintre 
Corvinul și Rapid, din ca
drul turneului din Ardeal al 
giuleștenilor, la inițiativa lui 
M. Lucescu. încă de la sosi
rea lotului bucureștean la 
hotelul “Sarmis” din Deva, 
unde a “garat” Rapidul, 
respectatul oaspete a fost 
înconjurat cu multă afec
țiune și căldură de fanii săi, 
de foști elevi, colaboratori 
și apropiați. Fără să mai 
subliniem franchețea, dis
ponibilitatea și inteligența 
lui Mircea, care n-a uitat pe 
nimeni, a discutat cu ace

eași intimitate, prietenie și 
deschidere din anii în care 
juca și antrena pe Corvinul! 
S-au depănat amintiri din 
epopeea hunedoreană, din 
activitatea lui de antrenor în 
Italia și acum la Rapid.

A doua zi, spre seară, 
fostele glorii ale Corvinuiui 
și două echipe ale Rapidu
lui - una de tineret și una de 
seniori - și-au dat întâlnire în 
sala de sport a Liceului in
dustrial la un miniturneu 
mult apreciat de cei pre
zenți, încântați de tehnica 
etalată de Mircea Lucescu, 
Romică Gabor, Neluțu 
Petcu, Văetuș, Schumacher 
și ceilalți participanți din rân
durile marilor speranțe cum 

este Măldărășanu, ce se 
simte în sală cu mingea la 
picior ca peștele în apă.

Așa cum titra și presa 
sportivă din București, Mircea 
a fost primit într-o atmosferă 
plină de căldură, cum rar se 
poate vedea pe alte stadi
oane, dovedindu-se astfel că 
este cel mai apreciat antre
nor hunedorean. Tineri și 
vârstnici, cu toții au vrut să-l 
revadă pe jucătorul-antrenor 
care nu numai că a promo
vat pe Corvinul în “A", dar a și 
făcut performanță, nemaivor- 
bind de promovarea pentru 
prima oară în reprezentativa 
țării a câtorva jucători hune- 
doreni ce au îmbogățit istoria 
fotbalului hunedorean.

Nici Mișa 
Klein n-t 
fost uitat I

Imediat după ce s-a în
cheiat conferința de presă, 
autocarul Rapidului a pornit 
spre cimitirul în care Michael 
Klein își doarme somnul de 
veci, cel mai mare jucător al 
Hunedoarei din toate tim
purile, de 80 de ori îmbră
când tricoul reprezentativei 
României, caracterizat ca 
unul dintre fundașii de fier ai 
tricolorilor. Aici, Mircea Lu
cescu a depus o frumoasă 
coroană de garoafe roșii la 
mormântul lui Mișa, pe a că
rei panglică stătea scris 
"Klein, Mircea Lucescu nu te 
uită". în acele clipe ale 
amintirii dureroase, nemân
gâiate nici de anii care au 
trecut, fotbaliștii de la Rapid 
au păstrat momente de 
reculegere.

Localnicii, ce trăiesc l 
pe această stradă ce duce j 
la cimitir, n-au rămas in- i 
sensibili la vizita oaspeților ' 
bucureșteni conduși de ! 
antrenorul lor principal, j 
atât de iubit și respectat la F 
Hunedoara. Au ieșit cu mic j 
cu mare în stradă, alții s- i 
au postat la porți sau la ( 
geamuri și apreciind ges- ’ 
tul lui Mircea și-au expri- . 
mat mulțumirea și apre- 1 
cierea lor la adresa bucu- 
reștenilor aplaudând.

Pagină realizată de 
Sabin CERBU și 

CiDrian MARINUȚr

In cadrul conferinței de 
presă organizată la finalul 
partidei Corvinul-Rapid, 
Mircea Lucescu a răspuns 
cu amabilitate întrebărilor 
ziariștilor sportivi din pre
sa hunedoreană. Dialogul 
a fost amplu, cuprinzând 
atât amintiri legate de peri
oada în care Lucescu a an
trenat la Hunedoara, cât și 
subiecte de actualitate.

- Care este rolul tur
neului în Ardeal și ce im
presie v-a făcut echipa 
Corvinul?

- Turneul pleacă de la 
ideea de a atrage atenția 
opiniei publice asupra fot
balului din Ardeal, un fotbal 
care de-a lungul timpului a 
dat jucători de mare valoare 
echipei naționale, dar care 
în momentul de fată se află

k.______  '_____

Lucescu în dialog cu
ziariștii

într-o situație destul de difi
cilă. Prezența noastră aici nu 
face altceva decât ca în presa 
centrală să se scrie mai mult 
despre fotbalul din Ardeal, să 
i se creeze o imagine mai 
bună. Pe de altă parte, Rapid 
a urmărit și continuarea pre
gătirii, precum și utilizarea 
unor jucători mai puțin folo
siți în campionat sau testarea 
unor jucători noi. Am jucat și 
cu FC Bihor și cu U. Cluj, dar 
cea mai puternică echipă mi s- 
a părut Corvinul atât ca joc, 
cât și ca și componență. Am 
remarcat câțiva jucători ta- 
lentați, de reală.perspectivă 
care dacă vor fi crescuți în 
spiritul perfomanței și pro
fesionalismului ar putea 
ajunge mari fotbaliști.

- Care credeți că sunt ca
uzele decăderii fotbalului din 
Ardeal, având în vedere fap
tul că în Divizia A evoluează 
totuși peste 30 la sută 
jucători din această parte de 
țară?

- Cred că forța financiară 
s-a concentrat în București, 
iar fotbalul e o afacere care 
nu poate trăi fără sponsori, 
mass-media ori publicitate. In 
Ardeal oamenii care au făcut 
bani au stat deoparte de fe
nomenul fotbalistic, iar echi
pele de aici nu au făcut nici 
un pas spre privatizare, spre 
ideea de a fi conduse de un 
singur om - care investește 
și își asumă răspunderea - și 
nu de un Consiliu de Admi
nistrație. în afara acestor mi
nusuri financiare și de men
talitate alte motive nu gă
sesc, pentru că talente sunt 
și au fost totdeauna, structuri 
sunt... E drept, antrenori nu 
prea vin pentru că nu sunt 
plătiți ca în altă parte. Pe
semne câ în Ardeal nici auto
ritățile locale nu s-au impli
cat, n-au găsit o soluție. Păre
rea mea e că în această peri
oadă de tranziție echipele ar 
fi trebuit preluate și susținute 
de autoritățile locale. Așa s-a 

întâmplat în Franța unde au
toritățile locale au înțeles că 
sprijinirea sporturilor le 
creează o bună imagine.

- Sunteți foarte legat de 
Hunedoara și Corvinul. 
Aici ați construit o echipă, 
v-ați impus pe dvs ca antre
nor. Ținând cont de această 
parte afectivă la un moment 
dat ați afirmat că Hunedoa
ra ar putea deveni o echipă 
satelit a Rapidului. Vă 
mențineți această opinie?

- într-adevăr la Hune
doara am trăit cea mai fru
moasă perioadă a carierei 
mele. Nimic nu m-a format 
și nu m-a ridicat mai mult ca 
om și ca antrenor decât pe
rioada cât am fost la Cor
vinul. Am crescut aici niște 
jucători care au ridicat o 
echipă în Cupele europene 
ajungând astfel să evolueze 
și la echipa națională. Pen
tru mine a fost fantastic 
pentru că am îmbinat acti
vitatea de jucător cu cea de

antrenor și am reușit să-mi 
impun stilul, să-mi fac cu
noscută munca și să ajung 
la echipa națională. Astfel 
că aș fi bucuros ca între 
Corvinul și Rapid să existe o 
bună colaborare. Dar nu 
cred că se poate realiza 
acest lucru, întrucât eu nu 
am potențialul material 
pentru a prelua o echipă 
ca și Corvinul. Pe de altă 
parte nici investitorii nu cu
nosc zona și nu vin aici de
cât dacă au interes.

Totuși, în condițiile în 
care și la Hunedoara există 
ideea de performanță, de a 
te bate permanent pentru a 
câștiga (pentru că la Rapid 
creștem jucători doar cu 
această mentalitate), eu voi 
putea propune să ne ro
dăm unii jucători la Cor
vinul. Dar nu cred că jucă
torii vor vrea să vină pen
tru că nu pot fi plătiți la 
nivelul pretențiilor lor. Ră
mâne deci ca echipa, clu
bul și conducerea de la 
Corvinul să facă perfor
manță, să-și atragă simpatii 
și sponsori, să... se ajute 
singuri. Apoi, dacă Hune
doara ajunge în Divizia A 
lucrurile se pot schimba ra
dical, iar posibilitatea co
laborării va crește simțitor.

y
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inirtidmM
vine pe Jiu

în urmă cu câteva zile 
am semnat împreună cu 
factori de decizie de la ni
vel județean și central 
proiectul construirii unei 
microhidrocentrale pe râul 
Jiu. Investiția va asigura 
3000 de locuri de muncă, 
ocupând o parte din dis- 
ponibilizații din zonă, și 
va permite materializarea 
unui program de ecologi- 
zare a marelui bazin car
bonifer (Prefect Nicolae 
Stanca).

Sala festivă a Prefecturii Hu
nedoara a găzduit sâmbătă, 11 
decembrie 1999, seminarul cu 
tema: “Dezvoltarea întreprin
derilor mici și mijlocii; pre
zent și viitor.” Organizată de 
Asociația Oamenilor de Afaceri 
din județul Hunedoara (AOAH), 
cu sprijinul Prefecturii Hunedoa
ra, manifestarea a reunit întreprin
zători particulari, patroni, con
ducători de societăți comerciale cu 
capital privat, directori ai unor 
organisme și instituții județene cu 
responsabilități în domeniu, cadre 
la vârf de la Prefectură și Consiliul 
județean, alături de reprezentanți 
cu înalte funcții de la centru: 
Norica Nicolai - secretar de stat 
la Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale (MMPS), președintele 
Consiliului Economic și Social 
(CES), Petroniu Văsîi - preșe
dintele Agenției Naționale pen
tru Dezvoltarea și Implemen
tarea Programelor de Restruc
turare a Zonelor Miniere 
(ANDIPRZM), Doina Cocior
vei - director în Consiliul Națio
nal al întreprinderilor Private 

Mici și Mijlocii din România 
(CNIPMMR), Mihai Drăgan, 
președintele Agenției Naționale de

Ocupare și Formare Profesională 
(ANOFP), Iosif Birtalan - vice
președinte al Agenției Naționale a 
întreprinderilor Mici și Mijlocii 

(ANIMM). Moderator al acțiunii a 
fost Claudia Bedea, consilier și 
purtător de cuvânt al prefectului de 
Hunedoara.

Ioan Băda, vicepreședinte al 
Consiliului județean Hunedoara, 

întâlnirea s-a dorit și chiar s-a 

constituit într-un fructuos schimb de 
idei, gânduri, păreri, propuneri, 
opțiuni într-un segment economic 
și social de largă amplitudine, im
portanță și riccesitatc pentru țară la

IMM-URILE, 
ÎNCOTRO!

în deschiderea lucrărilor a 

fost adresat mesajul de salut și 
de succes seminarului din partea 
șefului statului, Emil Constan- 
tinescu, prin consilierul prezi
dențial Petru Radu Păun Jura. 
Prefectul județului Hunedoara, 
Nicolae Stanca, a urat bun venit 
întregii asistențe, a punctat câteva 
dintre marile și multele pro
bleme cu care se confruntă ju
dețul Hunedoara, i-a asigurat pe 
toți de înțelegere și sprijin, le-a 
urat succes în discuții. Un cald 
mesaj le-a adresat partrcipanților

această vreme dură a tranziției la 
piața liberă, concurențială. Din 
însăși numirea instituțiilor și orga
nismelor reprezentate la manifes
tare, dar și din alte surse rezultă 
numărul marc de structuri menite să 
susțină existența și eficiența între
prinderilor mici și mijlocii. Din 
păcate, demersurile lor, unele foarte 
concrete și insistente, s-au lovit de 
incapacitatea de înțelegere și lipsa 
de voință ale unor factori ai puterii, 
cu forță decizională, frânând dez
voltarea acestui sector cardinal al 
clasei mijlocii din România.

De altminteri, toți cci veniți dc 
la centru la întâlnirea dc la Deva 
au excelat în prezentarea insti
tuțiilor pe care le reprezintă, și-au 
expus rosturile și preocupările în 
mecanismul ajutorării IMM- 
urilor, au acuzat zona guvernului 
și a parlamentului pentru neim- 
plicarea cu forța pe care le-o con
feră respectivele structuri ale pu
terii în limpezirea drumului aces
tor virtuale forțe dc producție și 
dc atenuare a fenomenului șoma
jului, drumul dc la vorbă la faptă 
rămânând lung și sinuos, extrem 
de greu dc parcurs chiar și dc către 
cei mai curajoși și cu spirit dc 
inițiativă.

Urechile celor dc la pre
zidiu au avut ce auzi de la 
agenții economici privați care au 
luat cuvântul în legătură cu 
soarta IMM-urilor și cu po
litica lamentabilă în domeniu a 
guvernelor postdecembriste, 
multe lucruri fiindu-ie bine 
cunoscute. Măcar de i-ar putea 
influența și doar în mică măsură 
pe mai marii zilei să se aplece 
asupra gravelor probleme care 
macină soarta acestor între
prinderi și a zeci dc mii dc 
oameni.

în curând - o noua 
zona defavorizata 

în județul 
Hunedoara

Un milion de 
șomeri si 3300 
r r

noi locuri de 
muncă

La această oră, în țară există 1.064.000 de șomeri. ANOFP a beneficiat de la 
începutul anului în curs de un fond de 100 de miliarde de lei pentru creditarea, 
prin Banc Post, a întreprinzătorilor particulari disponibilizați din anumite 
sectoare de activitate și a contribuit, prin cursurile sale de pregătire profe
sională, la ocuparea, în 1999, a 3300 noi locuri de muncă.

Perspectivele pentru anul 2000 se anunță mai promițătoare sub toate 
aspectele (Mihai Drăgan, director la ANOFP).

• După Valea Jiului și 
Brad, declarate intre pri
mele zone defavorizate din 
țară, este pe cale de a primi 
același statut axa minieră 
Ghelar-Teliuc și cea side-* 1 
rurgică Hunedoara-Călan. 
Documentațiile necesare 
au plecat de mult de la ju
deț spre organismele abi
litate. Noi insistăm și aștep
tăm luarea cât mai grab
nică a deciziei finale, din 
partea guvernului, în acest 
sens (Petroniu Văsîi, 

t președintele ANDIPRZM).

■ - Vin la asemenea în- 
J tâlniri cu oarecare speran-
• țe și plec cu deziluzii, re- 
| leva Nicolae Jurcă, preșe- 
| dintele Federalcoop Hune-
■ doara. Să pui 27 de taxe și
* impozite pe capul priva- 
I tizaților... Incredibil. Una 
| mai aberantă ca alta. De 
| neimaginat. Mai nou s-a 
J instituit autorizația sanitar-
• veterinară care costă vreo 
I cinci milioane de lei. De 
| unde să plătească un ma-
■ gazinaș din vârf de munte 
J asemenea sumă când el 
I dacă vinde pe lună mărfuri 
| de 3-4-5 milioane de lei, 
| din care adaosul comer-
■ cial de 15-16 la sută nu 
J acoperă nici măcar jumă- 
I tatea de salariu pentru 
| vânzător. Strigător la cer. 
| Sau taxa pe scaune. Ori
■ obligativitatea și costul
* mașinilor de marcat. înro- 
I bitor. Cât vid de materie 
| cenușie poate fi în capul
■ unor oameni cu funcții în 
! structurile guvernamen- 
1 tale. De plâns. Cum să 
I avanseze săraca țară?!...

O

Intrarea în UE ne obliga
La reuniunea de vi

neri, 10 decembrie 1999, 
de la Helsinki, s-a decis 
începerea negocierilor de 
aderare la Uniunea Euro
peană a șase noi state, 
între care și România. 
Vestea, îmbucurătoare, a 
motivat-o pe Norica 
Nicolai, secretar de stat 
în MMPS, președinte al 
CES, să abordeze proble
ma IMM-urilor dintr-un 
unghi mai pragmatic.

- întreaga situație eco
nomică a țării trebuie re- 
gândită și așezată solid și 
temeinic pe principiile 
pieței libere, în care între
prinzătorii particulari tre
buie să aibă un rol major, 
hotărâtor. Este imperios 
necesar să facem o re
formă reală, bazată pe 
legi stabile, nu una decla
rativă, după legi care se 
schimbă de la o lună la 
alta, sau inoperabile, cum 
este și cea a IMM-Airilor. Și

Se anunță o grevă fiscală
La efea de a lll-a Con

venție Națională a Consi
liului Național al întreprin
derilor Private Mici și Mijlocii 
din România (CNIPMMR), 
ținută la sfârșitul săptă
mânii trecute la Brașov, a 
fost analizată activitatea 
desfășurată de la prece
denta Convenție - martie 
1995, tot la Brașov - și au 
fost jalonate direcțiile de 
acțiune pentru viitor. între 
hotărârile și rezoluțiile 
adoptate, una reține în 
mod deosebit atenția. A 
subliniat-o la amintitul se

asta deoarece calitatea 
serviciilor oferite de stat 
este și proastă și oneroasă. 
De zeci de ani încoace ex
periența o dovedește cu 
prisosință.

Acceptând observațiile 
critice formulate de partici
pants la adresa organisme
lor și factorilor de decizie de 
la nivelul structurilor puterii 
privind frânele în calea IMM- 
urilor, Norica Nicolai a pre
cizat:

- Suntem la 10 ani după 
revoluție, dar am rămas tri
butari atitudinilor comuniste. 
Avem planuri, programe, 
strategii, însă nu le mate
rializăm. Trebuie să proce
dăm cu fermitate la sparge
rea monopolurilor de stat, la 
o reformă în profunzime. 
Există în țară, la această oră, 
1851 de structuri finanțate de 
la bugetul statului. Structuri 
peste structuri, care cer 
avize peste avize, se fac pro
misiuni peste promisiuni și 

minar de la Deva președin
tele Agenției Oamenilor de 
Afaceri din județul Hunedoa
ra - organizatoarea amintitei 
manifestări -, Marius Vărgaș:

- Având în vedere condiții
le extrem de grele în care își 
desfășoară activitatea IMM- 
urile, indiferența cu care tra
tează acest sector organis
mele puterii din România, 
reprezentanții celor 55.000 
de membri ai CNIPMMR au 
hotărât începerea strângerii 
de semnături pentru declan
șarea unei greve fiscale a 
tuturor IMM-urilor djn țară, 

nici una nu se respectă; le
gile păcătuiesc prin imper
fecțiuni și modificări la in
tervale scurte de timp; sis
temul financiar este stufos, 
birocratic, păgubitor. Mo
nopolul Bancorex a creat 
atâtea probleme. Mono
polul Banc Post în credi
tarea întreprinzătorilor parti
culari le descurajează ini
țiativele. De la anul, acest 
monopol va fi spart. Vom 
acredita ca furnizori de îm
prumuturi camere de co
merț și industrie, alte orga
nisme și instituții, încât 
banii să ajungă cât mai re
pede și în condiții oneste la 
întreprinzători. Sper că și în 
acest mod IMM-urile vor fi 
încurajate, vor avea de 
câștigat.

Să nu uităm că Norica 
Nicolai face parte din struc
turile la nivel înalt ale pu
terii, pe care le acuză cu 
vehemență și pe bună 
dreptate.

dacă nu se elaborează în 
cel mai scurt timp (două 
săptămâni) metodologia 
de aplicare a Legii 133 
privind stimularea acestor 
unități. De menționat că 
amintita lege a IMM-urilor a 
fost adoptată de Parlament 
șî promulgată de șeful sta
tului în luna iulie a.c., însă 
anumite imperfecțiuni și 
hotărâri ulterioare o fac 
inaplicabilă. Nu credem că 
guvernul ar dori blocarea 
economică în țară, care ar 
avea consecințe incalcu
labile.

într-o formă sau alta,
■ întreprinzătorii particulari 
. prezenți la seminar, care
■ s-au înscris în dialog cu re- 
I prezentanții “centrului”, nu 
| au formulat cerințe expre-
■ se pentru ei și societățile 
1 lor, ci au solicitat să fie lă- 
I sați să lucreze, să nu fie 
| jecmăniți prin sumedenia 
| de taxe, impozite, biruri,
■ licențe, autorizații, care îi 
j sufocă, pur și simplu.
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Despre mediu în 
general și mediu 

economic în special
Ca întotdeauna coerent 

și concis, caustic dar obiectiv, 
spirit realist și întreprinzător, 
directorul general al Camerei 
de Comerț și Industrie 
Hunedoara, Gheorghfe Griin, 
a pus în discursul său toate 
tarele societății românești 
postdecembriste, măcinată 
de orgolii și convulsii, criza 
generală (economică, po
litică, morală) care se ampli
fică zi de zi și care frânează 
dezvoltarea țării în ansamblu, 
neputința structurilor puterii 
de a opri rostogolirea națiunii 
în haos și deznădejde cvasi- 
generală.

Vorbitorul a adus în 
atenție imperativul protecției 
mediului, în care trăiesc și se 
dezvoltă organismele vii, și a 
făcut o paralelă cu mediul 
economic, ca spațiu vital de 
existență și creștere a între
prinderilor - ele însele orga
nisme vii, însetate de oxigen 
pentru supraviețuire, dar pe 
care îl au din ce în ce mai pu
țin. Apreciind că mediul eco
nomic trebuie să fie favorabil, 
coerent, clar și mai ales sta
bil, și că pentru a fi așa este 
necesar să funcționeze în so
cietate, la parametri, două 
motoare - al profitului, bazat 
pe muncă și seriozitate și al 
fricii, derivat din teama pentru 
încălcarea legii -, Gheorghe 
Grun a precizat, cu justețe, 
dar și cu tristețe, că ambele 
motoare au fost falsificate în 
timp, generând cauze care 
ne frânează elanul, inițiativa, 
mersul înainte.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA 
Foto: Traian MÂNU

!~.——-

- Se spun multe și se îm
plinesc puține. Se fac promi
siuni, dar nu se onorează. Se 
vorbește de 10 ani de pro
tecție socială și nu se vede 
nimic. Guvernanții și politi
cienii apreciază inflația ca 
fiind o calamitate, deși ea 
este o decizie politică, având 
ca detonatori monopolurile 
de stat. Se cere deblocarea 
financiară, este posibilă, dar 
nu se caută și nu se adoptă 
măsurile necesare. A apărut 
în aceste zile ideea relaxării 
fiscale, deosebit de nece
sară, care bucură și sperie 
deopotrivă, dacă nu se gă
sesc pârghiile corespunză
toare. De o bună bucată de 
vreme s-a lansat și se încu
rajează o lozincă păgubi
toare: “te uiți și câștigi”, în 
locul alteia, imperios nece
sare: “muncești și câștigi”. 
Se dau compensații bă-, 
nești pentru statul degea
ba; se asigură facilități și 
avantaje fără acoperire în 
muncă, în producție, deși 
normal ar fi să se formu
leze câteva direcții clare de 
acțiune și să se urmăreas
că sever mersul în acele 
direcții. Se adoptă azi legi 
care mâine se modifică 
prin ordonanțe de urgență, 
iar poimâine acestea devin 
caduce prin hotărâri de gu
vern ș.a.m.d.

Acest mers riscant pe 
sârmă dezechilibrează serios 
economia românească, pe 
care IMM-urile o resimt acut 
la fiecare pas.
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“ÎNVEȚI LUCRURI PE CARE NU LE AFLI 
LA NICI O SCOALĂ SAU FACULTATE”»

tru care copiii nu prea apucă să 
lucreze cu ea. în plus, “neexis

tând documentație corespunză
toare, ne spune dl Stratulat, a 
trebuit să pun singur la cale, 
prin încercări repetate, aproape 
toată tehnologia”.

Copiii însă țrec mai ușor 
peste toate acestea. Lui Vlad 
Danciu (cl.a IV-a), spre 
exemplu, i-au plăcut încă de mic 
bărcile; de doi ani învață cu con-

Când copiii le văd prima 
dată, pot părea numai niște ju
cării ispititoare. Ar mai lipsi 
doar întinderea apei, pe care ei 
să dea drumul “ambarcațiu
nilor” construite cu migală din 
carton, lemn, placaj sau fibră de 
sticlă...

Numai că c vorba de mai 
mult de atât. Pentru a “lega” 
piesă cu piesă, respectând în
tocmai modelul, durează luni 
de zile ca să obții o navă per
formantă, fie ca și în “mini
atură”, după cum aflăm de la 
profesorul Cercului de navo
modele, Marcel Stratulat, 
care activează în cadrul Pala
tului Copiilor de peste zece 
ani. Munca în sjne n-ar fi ptea 
dificilă dacă ar exista materiale 
pe măsura necesităților. Dar 
cum sărăcia dă târcoale peste 
tot, nici măcar placajul special 
(aviatic) nu poate fi asigurat, 
alte materiale sunt “moșteniri 
ale trecutului” (binevenite de 
data asta) iar fibra de sticlă e de- 
a dreptul o raritate, motiv pen-

PLIMBARE PRIN
CARTIER

Scriam undeva despre 
“omniauzitâ, nu neapărat as
cultata muzică de cartier"; 
adică mulți aud, puțin pricep. 
Gândindu-mă că asta e valabil 
și pentru mine, că aud atât de 
des, în mod inevitabil, acest 
gen de muzică din care, în 
afară de ritmul antrenant și de 
câteva cuvinte cel puțin "dure” 
și de alte câteva, cel puțin ob
scene, nu reușesc să surprind 
mare lucru, m-am închis vreo 
câteva ore în campră ascul
tând, de astă dată, cele mai noi 
casete românești cu muzică 
hip-hop venită de la periferiile 
Bucureștilor.

Așa am aflat eu mai multe 
amănunte despre criminalii și 
borfașii băgați la “pârnaie”, 
despre băieții - băieți și fetițe 
de cartier, despre “fraieri" și 
"șmenari", despre o sumedenie 
de alte lucruri care ... de! nu 
vrem să fim acuzați de vulga
ritate că poate cu legea asta a 
presei, ne dați în judecată (la 
noi în țară cam peste vreo 
zece ani).

în imaginație, m-am plimbat 
prin vestitul Pantelimon; am vă
zut deci țara alcoolului și a ma- 
rijuanei. întrebare: cât la sută 
ficțiune, cât la sută realitate? E 
muzica hip-hop. românească o 
palidă imitație a “muzicii negre" 
de peste ocean sau ea are

Cercul de 
navomodele

știinciozitatc și pricepere (com
pletează profesorul) să constru
iască navomodele din ce în ce 
mai complexe. “Visul meu e să 
realizez singur un velier"... 
Pentru gemenii Gabi și Silviu 
Berbccar o asemenea țintă pare 
un pic mai îndepărtată, ei fiind în 
primul an de navomodelism; im
portant este însă că asta le place 
să facă și vor să continue mult 
timp de acum înainte.

drept sursă neaoșul under
ground? Nici nu ne-ar mira ul
tima variantă, ținând cont de 
starea actuală a economiei, a 
societății, a culturii etc. în acest 
context este firească dezvol
tarea “sub-cult-urii”. De ce nu se 
mai prea ascultă cântecele re
tro de o beatitudine simulată? 
Fiindcă, să o spunem pe șleau, 
dacă tot am intrat în sfera carti
erului, românul de azi, de la filo
zoful Horia - Roman Patapievici 
(v. "Politica”), până la Juice, 
Caddy, Uzzi (mari personaje ale 
muzicii de cartier), simte nevoia 
să înjure, mai plastic sau mai 
puțin plastic, fiecare cum poate. 
Nu că prin asta s-ar rezolva 
ceva, dar măcar își mai varsă 
omul oful... Nu că dacă vorbești 
în muzica ta despre crime, vio
luri și alte soiuri de acte de de- 
lincvență ai scădea rata aces
tora, dar măcar mai atragi aten
ția asupra lor (asta mai ales 
când unii tineri nu interpretează 
greșit ceea ce aud!). în fine, nu 
că am fi obligați să ascultăm 
B.U.G. Mafia, Paraziții, La Familia 
și alte formații de acest gen, dar 
poate mai scăpăm de sensibi
lități (că, din păcate, nu-i vreme 
de ele) și mai facem un pas 
spre ieșirea din miticul timp al 
cenzurii.

Roxana SICOE-TIREA 

Din păcate, pentru ei, pen
tru copii, activitatea de la cerc 
nu mai are una din finalitățile 
sale atractive; în ultimii doi ani 
de zile obișnuitul, concurs na
țional organizat la Amara, in
cluzând și o utilă tabără, nu s-a 
mai organizat. Așa încât con
dițiile uneori aspre de concurs 
(cu valuri, vânt, surprize ale 
vremii), dar în primul rând sti
mulative, au rămas în urmă, 
deopotrivă elevi și profesori 
trebuind să se mulțumească cu 
antrenamentele și competițiile ' 
locale. Dar nu acesta este cel 
ma< important obiectiv. “Acti
vitatea în sine reprezintă o 
școală (a vieții) fantastică și 
personal recunosc că datorez 
foarte mult modelismului, 
afirmă profesorul cercului, 
pentru că am învățat să 
gândesc într-im anume fel și să 
fac practic orice; lucruri pe 
care nu le înveți la nici o școală 
sau facultate”.

Georgeta BÎRLA

Micuții pasionați ai 
navomodelismului, cu 
gândul la ziua când își 

vor construi propria 
barcă...

Foto: Traian MÂNU

în componența Mustaine, 
Ellefson, Menza și Friedman 
grupul Megadeth înregistrează 
piesa No More Mr. Nice Guy (co
ver după Alice Cooper) inclusă 
pe soundtrackul filmului Shocker. 
No More Mr. Nice Guy a figurat 
pe locul 13 în UK (27.01.1990). 
fiind un omagiu adus de 
Mustaine lui Alice Cooper, cel 
care l-a ajutat în clipele grele.

La 15 martie 1990 Mega
deth a intrat în studiouri alături 
de producătorul Mike Clink 
(Guns’N1 Roses) pentru a 
înregistra un album nou.

 ‘ ----------------

Chuck Behler (bat. ex- 
Megadeth) formează grupul 
The Meanies intenționând să 
scoată un album. Un alt fost 
membru al grupului Megadeth, 
chitaristul Jeff Young cântă în 
grupurile Broken Silence și 
apoi Little Eartquakes. Nici unul 
dintre ei nu mai reușește însă 
performanțele înregistrate ală
turi de Mustaine & Co. Jeff șe 
căsătorește cu o chitaristă 
devenind managerul și produ-

Poate te va surprinde scrisoarea mea, 
dragă Ioana. Nu mă cunoști. Eu, însă, te cunosc. 
Te-am întâlnit prima oară în urmă cu vreo patru 
ani, când erai în clasa a Vl-a și așteptai la 
Inspectoratul Școlar Județean deschiderea 
festivității de premiere a elevilor clasați pe 
primele locuri la faza județeană a olimpiadei de 
limba și literatura română. M-a surprins plăcut un 
gest al tău față de o colegă de la altă școală pe 
care atunci, acolo, ai cunoscut-o: “Spui că ești 
pe locul al ll-lea cu media 9,81? - ai întrebat-o pe 
Diana Ursu din clasa a V-a a Liceului sportiv. 
Cred că ai fost informată greșit. Cu această 
medie trebuie să fii pe primul loc, pentru că locul 
doi a revenit unei eleve cu media 9,75.” Bucuria 
pe care i~ai produs-o Dianei cu această 
constatare nu poate fi redată. Și, într-adevăr, la 
festivitate, Diana a fost premiată pentru locul I.

De atunci ți-am întâlnit mereu numele în șirul 
elevilor hunedoreni premiați la olimpiadele 
școlare, iar în ultimii doi ani premiantă la fazele 
naționale ale întrecerilor la limba și literatura 
română.

De la primul număr al “Speranței" - revista 
elevilor isteți de la Școala “Andrei Mureșanu" 
(fosta școală nr. 5 Deva, unde erai elevă), ai 
făcut parte din colectivul redacțional, participând 
efectiv la realizarea unor pagini deosebite. Și n- 
a fost număr al revistei în care să nu fii 

.prezentă, intervievând profesori, poeți, colegi, 
ori exprimându-ți, cu sensibilitate, gândurile în 
creații poetice (“Dor", “Mare de visuri”, 
“Rugăciune”) ori în eseuri (“De Crăciun”) sau 
chiar semnând mici desene, ilustrații.

Apropo de desene. în vară, când cadre 
didactice și părinți n-au avut răgaz pentru a 
transforma școala generală nr. 5 într-un lăcaș în 
care azi pășești cu emoție și admirație, ai uitat

Dincolo de clasicele cum
părături, sărbătorile de iarnă 
mai pun încă o problemă în 
plus: cărțile poștale cu urări de 
bine pe care trebuie să le tri
miți celor dragi. Pentru unii, achi
ziționarea, completarea și tri
miterea acestor felicitări de 
sărbători poate fi o adevărată 
corvoadă; fără să mai punem 
la socoteală costurile unei 
asemenea operațiuni. Pentru 
că, dacă vrei într-adevăr să 
impresionezi pe cineva cu 
felicitarea pe care i-o trimiți, 
trebuie să bagi adânc mâna în 
buzunar. Din fericire există 
Internetul și felicitările virtuale!

Odată cu explozia comu
nicațiilor virtuale, foarte multe 
dintre serviciile de care bene
ficiem în mod curent s-au mu
tat și în rețea. Magazinele on
line îți oferă orice, fără a mai fi 
nevoie să străbați distanțe 
mari și fără să te mai înghesui 

MUSIC BOX
cătorul ei. Pentru a strânge bani 
el scrie la o revistă pentru 
chitariști.

în luna septembrie 1990 
Chris Poland a scos “Return To 
Metalopolis" (Enigma Records/ 
Roadrunner), un album instru- 

mental în care apar solouri de 
chitară de înaltă ținută. LP-ul s-a 
bucurat de o critică favorabilă, 
Chris fiind singurul muzician 
care și-a continuat strălucit ca
riera și după ce a părăsit trupa 
Megadeth. La realizarea albu
mului a participat și fratele său 
Mark Poland (bat.). Return To 
Metalopolis este rezultatul a luni 
de meditație, amintiri și senti
mente trăite de Poland. După ce 

prin magazine. Din multitudinea 
de servicii oferite pe web s-au 
făcut remarcate și... felicitările 
trimise cu diverse ocazii. Unele

Trimite-» o
carte

poștală 
virtuală!

mari servere, cum este Yahoo! 
spre exemplu, au un serviciu 
gratuit de unde oricine poate să 
își aleagă felicitarea dorită pe 
care apoi o poate trimite oricui 
dorește. Există o sumedenie de 
categorii, iar pentru fiecare cate
gorie există zeci de modele de 
felicitări. Se pot alege, de ase
menea, și felicitări muzicale sau 

a plecat din Megadeth el a urmat 
un tratament de dezintoxicare 
care a durat peste un an. Apoi a 
urmat o perioadă de convales
cență, timp în care a locuit în 
casa de vacanță a unui prieten. 
Aici pune din nou mâna pe chi
tară după o lungă perioadă de 
inactivitate. După numai o săptă
mână el reușește să revină la 
nivelul de altădată, lucru care îl 
încurajează. Același prieten îi 

facilitează un aranjament cu 
grupul de punk rock Circle Jerks 
pentru un miniturneu. Turneul a 
fost un succes, Poland reușind 
să strângă bani. Cu aceștia a 
scos albumul Return To Meta
lopolis la trei ani de la ultima lui 
realizare discografică.

Tot în luna septembrie gru
pul Megadeth revine cu sin- 
glesul promoțional Holy Wars.... 
The Punishment Due ce ocupă

că nu mai ești elevă a acestei școli (pe care ai 
absolvit-o, în iunie, cu “Diploma de onoare") și ai 
spus PREZENT. Ideea dnei prof. Elena Medeanu 
de a înfrumuseța cu desene murale două din 
casele scărilor ale școlii a prins aripi. Iar la 
propunerea dnei prof. Viorica Sitaru, directorul 
școlii, ai fost prima care te-ai alăturat efortului 
colectiv. Timp de 10 zile ai fost sufletul acțiunii în 
grupul de elevi talentați care ați transformat 
casele scărilor în autentice expoziții de artă 
plastică, care vă exprimă identitatea, 
preocupările.

în prag de toamnă, când școala a aniversat 
25 de ani de existență-și a primit botezul numelui 
Andrei Mureșanu, ai fost prezentă la bucuria 
sărbătorii. Veneai din clasa a IX-a a Colegiului 
Național Decebal, împreună cu alți colegi, foști 
elevi ai școlii sărbătorite. Ți-am văzut chipul 
frumos, poate prea gânditor pentru vârsta ta. 
Dar nu m-am mirat. Pentru că ți-am citit 
mărturisirea dintr-un “posibil jurnal afectiv" din 
Anuarul școlii publicat la aniversare. Vorbeai 
despre profesorii tăi: “De la ei am învățat că nu 
există drum prea lung pentru acela care merge 
încet și sigur, că nu există răsplată prea 
îndepărtată pentru acela care se pregătește să 
o obțină prin răbdare, să știi ... să fii liniștit în 
interior, în ciuda furtunilor exterioare.” Iar în 
numărul omagial al revistei ’^Speranțe" te-am 
regăsit cu un gând: "Cred că voi fi mereu elevă 
a acestei școli. Aici am învățat să trăiesc 
decent, să fiu mereu în căutare, să învăț, să 
cunosc, să-mi doresc mereu să urc. Să fiu cu 
adevărat EU. Iar profesorilor mei nu le voi putea 
mulțumi niciodată îndeajuns."

Cum să nu-ți mulțumesc și eu pentru acest 
gând, draga mea Ioana Sterea?

Lucia LICIU

mici fragmente video. Toate 
sunt personalizabile, cel care 
trimite felicitarea trebuind doar 
să completeze câteva date, să 
introducă textul și să facă un 
click de mouse pentru ca res
pectiva felicitare să pornească 
spre adresa de e-mail a des
tinatarului. Un inconvenient 
poate fi faptul că cel care pri
mește felicitarea nu o poate 
vedea direct în căsuța poștală, 
ci este nevoit să acceseze o 
adresă Internet unde o poate 
vedea.

Asemenea servicii sunt 
oferite și de unii provideri din 
țara noastră, mai toate motoa
rele de căutare care se res
pectă având și un serviciu de 
felicitări virtuale. în acest 
mod câștigă toată lumea: pro- 
viderul prin publicitatea pe 
care și-o face, iar utilizatorul 
prin rapididatea cu care poa
te trimite o asemenea felici
tare de sărbători. Pentru a 
vedea la fața locului despre 
ce este vorba, accesați site- 
ul www.yahoo.com.

Andrei NISTOR

--------------------------------------------------

locul 24 în UK. La 24.09.1990 
apare albumul "Rust In Peace" 
ce-ocupă locul 23 în Billboard 
și No. 8 în UK. Discul este o 
întoarcere la agresivitatea de 
pe Peace Sells... But Who’s 
Buying? Veritabil caleidoscop 
metalic Rust In Peace ne pre
zintă o formație ajunsă la ma
turitate. Mustaine a înțeles în 
sfârșit că Megadeth nu este un 
proiect solo, ci este un grup în 
care toți component pot avea 
idei folositoare. Acest disc

’ este un moment de cotitură în 
viața și cariera lui Mustaine. Pe 
Rust In Peace sunt incluse pie
sele: Holy Wars... The
Punishment Due/ Hangar 18/ 
Take No Prisoners/ Five Magic/ 
Poison Was The Cure/ Lucretia/ 
Tornado Of Souls/ Dawn Patrol 
și Rust In Peace... Polaris. în 
revista Billboard cronica dis
cului sună astfel: “Vrăjitorii 
thrash metal din L.A. au revenit 
cu o colecție compactă de riff- 
uri, schimbări brutale de ritm și 
cu un Mustaine în formă de zile 
mari. Pe Rust In Peace găsim 
cele mai reușite și mai elabo
rate compoziții ale lui Megadeth 
de până acum.” (va urma)

Horia SEBESAN
--------- . --------- --------f

http://www.yahoo.com
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PFIZER INTERNATIONAL CORPORATION
is looking for

MEDICAL REPRESENTATIVES
for DEVA

to be responsible for 
PFIZER products promotion

The candidates must have university degree in 
medicine or pharmacy, be fluent in English, have 
driving licence and be and energetic person 
prepared to travel intensively.

We offer a stimulating salary and a company car.

If you want to take this challenge, we expect 
to receive by mail your CV and application letter 
in English and a photography, no later than 
December 24, 1999.

Only suitable candidates will be contacted.

Pfizer Representation Office, 
Bdul. Poligrafiei nr.3, Sect.1, 

Bucharest, tel: 224.18.30, fax: 224.30.31

Apa caldă în
municipiul Petroșani
Din 15 decembrie, SC Termo- 

ficare SA Petroșani va începe fur
nizarea apei calde către populație 
timp de 6 ore pe zi, facilitate ce a 
fost sistată de Termocentrala Pa- 
roșeni din cauza facturilor restante 
neachitate. Acest lucru este posibil 
la intervenția primarului municipiului 
Petroșani, Carol Schreter, care pre
cizează: “Am rugămintea ca cetă
țenii ce au facturi restante la plata 
apei calde să le achite. Pe propria 
mea răspundere și a SC Termofi- 
care SA va începe furnizarea apei 
calde la cetățenii orașului Petroșani 
din 15 decembrie ’99, având în ve
dere că se apropie sărbătorile de 
iarnă, însă după 1 ianuarie 2000,

Termocentrala Paroșeni va trece din 
nou la sistarea livrării apei calde 
dacă facturile nu vor fi achitate.”

Rețeaua de distribuție a agen
tului termic și a apei calde a fost re
mediată și astfel cetățenii munici
piului Petroșani vor avea de săr
bători apă caldă și căldură, însă în 
cazul în care nu-și vor achita facturile 
restante pentru aceste servicii, chiar 
în mijlocul iernii riscă să nu mai be
neficieze de acestea, deoarece Ter
mocentrala Paroșeni nu este dis
pusă să mai amâne plata datoriilor 
pe care populația le are către 
aceasta.

Mihaela FĂGAȘ

Disponibilizați 
în greva 
foamei

La începutul acestei săptămâni, 20 
de disponibilizați în frunte cu Friederic 
Cârlig au luat cu asalt biroul prima
rului municipiului Petroșani cerând 
suma de 800.000 lei pentru fiecare 
disponibilizat. Scoțând în evidență 
sărăcia și lipsa banilor cei 20 de dis
ponibilizați au mai cerut primarului 
municipiului Petroșani să le faciliteze 
angajarea la firmele care se ocupă cu 
închiderea minelor din Valea Jiului 
motivând că deși inițial pentru lucrările 
de închidere a minelor s-a promis an
gajarea disponibilizaților au fost an
gajați pensionari.

“Nu suntem prăpădiți, noi suntem 
meseriași” - a afirmat Friederic Cârlig.

în acest sens, primarul municipiu
lui Petroșani, Carol Schreter, apre
ciază că "Primăria nu este în măsură 
să producă sau să creeze locuri de 
muncă. Cu toate că Friederic Cârlig 
este toată ziua pe capul meu și face 
presiuni asupra mea nu putem face 
nimic”. într-adevăr, Primăria a oferit 
timp de 6 luni locuri de muncă pentru 
disponibilizați, deoarece Banca Mon
dială a alocat bani pentru efectuarea 
lucrărilor și pentru salarii.

Dacă în prima zi a săptămânii ce
rințele celor 20 de disponibilizați nu 
au avut ecou, în următoarea zi numă
rul acestora a crescut la 42 - și toți și- 
au făcut cerere în nume propriu pen
tru a declara greva foamei în semn 
de protest pentru faptul că nu vcr primi 
cei 800.000 lei sau locuri de muncă. 
(M. FĂGAȘ)

I 
I
I
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Tombola sărbătorilor de iarna 
TALON DE PARTICIPARE

Numele:

Prenumele:

Localitatc:_

Telefon: B.I.

I 
I 
I
I 
I

| Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta | 

| de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la| 
| concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participai 

I la extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999,1 

I putând câștiga unul din premiile puse în joc.
I_____________________________________________ I

Coperativa Horea Brad
Organizează în fiecare zi de luni, la ora 10, la 
sediul cooperativei din Brad, str. Avram lancu, 

nr.30
LICITAȚIE pentru închirierea spațiului situat 

în Deva, str. Andrei Mureșanu, nr.3, bl.B1, 
parter, în suprafață de 50 mp.

Informații la telefon 054/655583, între orele 
7-15.

Transport Internațional 
persoane spre:

• G irmania • Austria • Elveția • Italia 
Aut >carele firmelor
• Double T • Schinker • Kessler • 

PLETL
Vâ Iau la dispoziție zilnic informații/ 

rezervări bilete și plecări: Agenția 
Devc, Piața Gâriiz tel/fax 211411.
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H L l —---------• Vând cami

ANIVERSĂRI, 
MULȚUMIRI

r

• Astăzi, cu ocazia ani
versării zilei de naștere, 
Maria, Nelu, Lucian și Râul 
urează dragului lor Josan 
Severin din Nojag un căl
duros "La multi ani” la împli
nirea vârstei de 70 ani. (1004)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, curte, Brad. 
Informații tel. 059/211603 
sau 054/657055

• Vând Volkswagen 
Transporter 8+1 locuri, 
persoană fizică, spațiu ame
najat magazin ABC, Aleea 
Salcâmilor, vitrină frigorifică 
orizontală. Tel. 622152, 
după ora 18. (7985)

• Vând tractor U 445, 
stare bună, preț 37 milioane. 
Tel. 627660. (7988)

• Vindem tractor U 650, 
remorcă 5 tone, remorcă 
vagon transport persoane, 
porumb boabe, porumb pop 
corn, motor tractor U 650. 
Informații tel. 214770 sau 
093285122. (7994)

• Vând tractor 445 sau 
schimb cu tractor chine
zesc plus diferența. Vețel, 
109.(20671)

TOMBOLA ANULUI

PREMII DE

TOMBOLA ANULUI 
2000

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

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
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 în urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necâștigătoare râmase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați in presâ 
șl la posturile de radio.
Tombola sa adreseazA numai persoanelor peste .18 ani.

Hațegana
* BERE-TRADIT1E SI PUTERE!BERE-TRADIȚIE Șl PUTERE!

camion Man, 3,4 
tone, dubă Mercedes, 207 
D, remorcă 2 axe, 1,5 tone, 
mobilier alimentar, vitrină 
frigorifică. Tel. 216984.
(7997)

• Vând tractor U 650 și 
plug. Tel. 094/969121 (6474)

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

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092258121. (20580)

• Vând două chioșcuri 
aluminiu de 16 mp fiecare, 
cu posibilități de modulare, 
vizibile Piața Gării Deva, 
stația de autobuz. Relații tel. 
211500. (7963)

• Vând utilaje vulcanizare 
plus spălătorie auto. Tel. 
057/256829, 057266039. 
(7982)

• Vând dozator suc 5 
capete, american. Tel. 092/ 
599487. (7987)

• Vând armă de vânătoare 
marca H. Suhl, calibru 16, 
stare excepțională. Soimuș 
110, după ora 15. (7990)

• Cumpăr disc pentru 
tractor 445. Tel. 281107. 
(20671)

• Vând mobilă bucătărie, 
masă televizor cu vitrină. 
Tel. 220443. (20676)

• Vând țuică prună 32 
grade, 25.000 lei/litru, canti
tate mare, preț negociabil. 
Tel. 094763149. (7989)

• Vând cruce marmură,
1.500.000, A.VIaicu, 112, 
Deva. (20670)____________

• 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)__________

• S.C. Gardiana Fruct SA, 
cu sediul în Hațeg, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 7, scoate 
la vânzare următoarele 
obiective: spații comerciale, 
mijloace de transport, re
morci, sticle diferite 1/4, 1/ 
2,1/1, deșeuri lemn (pentru 
foc), butoaie PVC, 100 litri. 
Informații suplimentare la 
sediul societății, tel. 770543, 
092/216617(6374)

• Vând armă vânătoare IJ- 
12. Tel. 714792, după ora 16 
(6271)

•EXCEPȚIONL! Copia
toare noi și second hand (2 
milioane-8 milioane), impri-, 
mante,case marcaj fiscale 
(7 milioane-12 milioane). 
Tel. 710259, 092/380613 
(6370)

• Vând, montez, repar 
centrale termice Vaillant, 
boilere (gaz). Tel. 719797 
(6364)

ÎNCHIRIERI
• Ofer de închiriat ca

meră. Relații tel. 094897126. 
(7986)

• Ofer de închiriat aparta
ment două camere. Relații 
Deva, cartier Progresul, bl. 
88, ap. 43, et. 10.(7999)

• Ofer de închiriat garaj, 
40 mp, în Deva. Tel. 216984 
(7997)

OFERTE SERVICII
• Sunteți pregătiți să 

intrați în anul 2000? DUAL 
vă oferă următoarele pro
grame Ciel: contabilitate, 
gestiune, stocuri, mijloace 
fixe COMPATIBILE CU 
ANUL 2000. Relații tel. 
230449. (7854)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilitatea de 
promovare. Salariul de 300 
dolari/lună. Tel. 621446, 
092/565828. (7979)

• U.M. 01719 Deva anga
jează militari pe bază de 
contract (șoferi profesio
niști). Relații la sediul unității 
din str. Mihai Eminescu, nr. 
132. (7983)

• Angajez operator calcu
lator cu experiență pentru 
depozit en gros. Concursul 
are loc în data de 17 de
cembrie 1999, ora 10, în 
Deva, str. Horea nr. 13. 
Informații tel. 215038. (7984)

DIVERSE
• Cu autorizația nr. 17600 

dn 29 11 1999 asociația 
familială Todoran Cristina 
Tatiana își începe activitatea 
de comerț cu produse neali
mentare. (6420)

• Asociația familială "Teo” 
declară autorizația de 
funcționare nr. 17614, din 29 
11 1999, având ca activitate 
principală fabricarea bău
turilor nealcoolice. (6369)

PIERDERI
• Pierdut legitimație serviciu 

nr. 160 pe numele Forțiu Nico- 
lae emisă de Polidava S.A. 
Deva. Se declară nulă. (7980)

• Pierdut talon de înma
triculare cu nr. HD 02 TLY. 
Se declară nul. (20673)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Pasăre Sorin îl 
declar nul. (6369)- .

DECESE
• A plecat dintre noi, 

lăsându-ne cu inimi îm
pietrite de durere, tatăl, 
socrul și bunicul nostru

IOSIF CRIȘAN
Rămâi veșnic în sufletele 

noastre. Fiii Dorina și Dorin, 
nora Tatiana, nepoții Anca 

*și Adelin. înmormântarea 
va avea loc joi, 16 decem
brie 1999, ora 13, în satul 
Lăpugiu de Jos.

• Suntem părtași la 
greaua durere a domnului 
Dorin Crișan, pricinuită de 
decesul tatălui său. 
Dumnezeu să-l odihneas
că. Colectivul ATTfS Deva.

DisponibilizaUlor din zonele 
defavorizate li se va prelungi 

cu 6 luni termenul de 
acordare a alocației de sprijin 

Interviu în exclusivitate cu Norica Nicolai, 
ministru secretar de stat la MMPS.

- Care este scopul vizitei dvs., dna Norica Nicolai, în Valea 
Jiului tocmai în week-end?

- Cu o zi înainte am participat la Deva la un simpozion al 
oamenilor de afaceri în calitate de membru al patronatului pentru 
IMM-uri și la o acțiune cu scop umanitar, iar la Petroșani am 
participat la o întâlnire a organizației locale a PNȚCD și ADIS "VJ” 
unde am discutat despre găsirea unor modalități de a acorda, cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun, pachete pentru familiile nevoiașe 
ale disponibilizaților. Pentru început vom acorda in cantități mai mari 
doar zahăr și făină.

- Ce măsuri alternative pentru disponibilizații care din 5 ian. 
2000 nu mai beneficiază de alocația de sprijin a găsit MMPS?

- O primă măsură de urgență este că printr-o Ordonanță de 
Urgență vom prelungi alocația de sprijin cu maximum 6 luni, 
deoarece bugetul se confruntă cu dificultăți financiare, pentru cei 
disponibilizați în '97. Acest lucru va fi numai pentru zonele defa
vorizate, deoarece nu pot spune că la 5 ian. 2000 vom reuși să 
avem locuri de muncă pentru toți disponibilizații. Noi vom derula 
măsuri active în zonă, pentru că acum avem experiență și știm 
unde am greșit, prin programe de microfinanțare, deoarece pro
cesul închiderii minelor este ireversibil. După evaluările făcute 
putem sprijini microfinanțarea pentru activități turistice și mici firme 
de servicii, deoarece investitorii au început să vină deja și astfel se 
vor crea locuri de muncă.

- Credeți că în primul semestru al anului 2000 vor mai fi 
disponibilizări în mineritul din Valea Jiului?

- Pentru moment Compania Huilei din Petroșani nu a venit cu o 
astfel de propunere, însă noi încercăm să fim pregătiți.

- Ca cetățean al României cum vedeți în perspectivă Valea 
Jiului, să zicem peste 5 ani?

- în această zonă cred că se poate face ceva. Valea Jiului este 
un barometru pentru situația în care se află România la ora actuală, 
însă sper că în viitor vom reuși să creăm noi locuri de muncă. Din 
ianuarie 2000 vom beneficia de credite anuale în valoare de 800 de 
milioane EURO, bani care dacă vor fi utilizați pentru materializarea 
unor programe bine gândite și serioase vor crea locuri de muncă.

Sunt convinsă că în viitor Hunedoara va fi un județ liniștit cu o 
puternică dezvoltare economică și în special turistică. Ce este 
acum în Valea Jiului am văzut în Anglia la Ruhr, unde o perioadă de 
4-5 ani după închiderea minelor a fost greu, însă apoi s-a reușit 
redresarea zonei. Practic istoria se repetă. Și la nemți a fost un 
dezastru la închiderea minelor, exact cum a fost și la noi în '97, dar 
pentru că vorbim de Germania, statul și-a permis să acorde 
minerilor timp de 2 ani după închiderea minelor 90% din salarii, timp 
în care s-a pornit o campanie de'reconversie a zonelor miniere. 
Apoi, la nemți a fost și avantajul că majoritatea minerilor erau din alte 
state, în special din Turcia, și nu au creat probleme deosebite, pe 
când la noi toți sunt de-ai noștri.

Județul Hunedoara a crescut cu 10 procente privind înre
gistrarea de noi firme, dar din punct de vedere turistic zona nu 
este exploatată pentru că la nivel de țară nu sunt create servicii de 
calitate, nu există programe de dezvoltare a turismului și mai ales nu 
s-a făcut campanie internațională în acest sens.

Mihaela FĂGAȘ

Convențiile civile în
r

atentia liberalilor
r

într-o interpelare adre
sată ministrului Muncii și 
Protecției Sociale, senato
rul liberal Constantin Ble- 
jan a solicitat să se preci
zeze poziția acestuia în le
gătură cu unele aspecte 
privind posibilitatea per
soanelor fizice de a presta 
munca prin încheierea unor 
convenții civile de prestări 
servicii conform HG nr. 
935/1999. Senatorul liberal 
susține că există foarte 
multe tipuri de societăți ca
re în activitățile de bază 
sunt obligate să folosească 
convențiile civile prin natura 
acestor activități (policlini
cile private folosesc medici 
care au contract de muncă 
la universitate sau spital 
ș.a.). Apoi, mai precizează 
Constantin Blejan, limita
rea convențiilor civile în-

FUBL.ICrrATE

KJÎEM3E8**

sumate la volumul de 
muncă stabilit pentru per
soanele cu contract de 
muncă, în program normal, 
nu stimulează munca în 
general și închide chiar po
sibilitățile de a presta o 
muncă, pentru mulți oa
meni care se vor declara 
astfel șomeri.

De asemenea, Grupul 
parlamentar național libe
ral consideră că toate ne
ajunsurile generate de con
vențiile civile puteau fi în
lăturate prin garantarea 
unor arvantaje în cazul în 
care convențiile sunt corect 
încheiate și înregistrate, 
astfel încât angajatorul și 
prestatorul să se constituie 
în factori de presiune reci
procă pentru menținerea în 
legalitate.

Sorina POPA
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Ieri s-a deschis la Hunedoara

lATCUL bARBACORiLOR DE
SC Fabrica

ZARAND SA
Brad

SC SEVCOM SRL DEVA

La magazinul ,,Eva” din 
Hunedoara s-a deschis 
ieri, 14 decembrie 1999, în 
prezența oficialităților lo
cale, a unor conducători 
de instituții și societăți co
merciale, cetățeni ai ora
șului, alți invitați, Târgul 
sărbătorilor de iarnă. Or
ganizată de către Camera 
de Comerț și Industrie a ju
dețului Hunedoara, primă
ria municipiului și SC Co
mandor SA, manifestarea - 
aflată la a V-a ediție, dar 
pentru prima dată în mu
nicipiul siderurgiștilor de pe 
Cerna - se constituie într-o 
veritabilă expoziție cu vân
zare, acum, în preajma săr
bătorilor Crăciunului.și în 
așteptarea Anului 2000, 
într-o ofertă de piață 
tentantă.

Societăți comerciale 
precum Vidra-Favior 
Orăștie și Vidra-Confex Hu
nedoara, Minexfor și Agal,

din Deva, Diamaris și Co
mandor, din Hunedoara, 
Devil-Ciquita și Emma 
Corn, din Orăștie, expun o 
gamă largă de produse: 
mărfuri alimentare, pro
duse de consum, cărți și re
chizite școlare, cosmetice, 
jucării, diverse cadouri -

toate oferite la prețuri 
accesibile.

Târgul sărbătorilor de 
iarnă din municipiul Hu
nedoara
până în data de 18 de
cembrie a.c. și poate fi vi
zitat zilnic între orele 10- 
17. (D.G.)

este deschis

cu sediul în Brad, str. 
Minerilor, nr. 5-7, 
anunță scoaterea la 

vânzare prin licitație a 
unor mijloace fixe dispo- 
nibilizate.

Licitația va avea loc 
la sediul firmei începând 
cu data de 16.12.1999, 
ora 10,00 și va continua 
în fiecare joi până la 
epuizarea listei.

Pentru relații supli
mentare și pentru con
sultarea listei cu mijloa
cele fixe și a modului de 
desfășurare a licitației 
suntați la 655633 sau 
092/ 380217.

Vinde la cele mai mici prețuri din 
Ardeal:

banane, portocale, lămâi, roșii, castraveți, ulei, 
zahăr, ouă șl alte sortimente de legume și fructe. 

Tel/fax 054-216234.

Sport

La standul SC “Dtamans" SRL Hunedoara - o maro 
divorsitato de produse-cadou și omamentațu. 

podoabe pentru Pomul de Crăcrun
Foto: Traian MÂNU

ANUNȚ
Compania Națională a Cuprului, 

Aurului și Fierului “Minvest” SA 
Deva

ORGANIZEAZĂ în data dc 21 decembrie 1999 
INTERVIU pentru selectarea în vederea încadrării cu 
contract individual dc muncă pe perioadă determinată 
a unui CONSILIER JURIDIC și unui ECONOMIST.

Pot participa candidați care au o vechime în 
specialitate dc minimum 3 ani și experiență în 
domeniul juridic respectiv economic. Pentru postul dc 
economist se cer cunoștințe dc operare PC.

Informații suplimentare la telefon: 054/ 213040, int. 
194.

Precizare
Data limită de depunere a garanțiilor de participare și a 

chitanțelor de achiziționare a Caietului de sarcini de către 
societățile de valori mobiliare care doresc să participe la 
Licitația electronică organizată la SC Realcom SA Petroșani 
menționată în Anunțul publicitar efectuat de Fondul Proprietății de 
Stat în cotidianul Bursa și Cuvântul liber - Hunedoara, apărut în 
data de 9 decembrie a.c., se modifică și va fi 7 ianuarie 2000.

1

Tir cu <3rcul
Sa/a sporturilor din municipiul Deva a găzduit sâmbătă și 

duminică o interesantă și inedită competiție de tir cu arcul, 
dotată cu CUPA DECEBAL.

Organizatorii - DTSJ, in colaborare cu AS Minerul 
Aninoasa au invitat o serie dintre cei mai buni arcași ai 
momentului și spectatorii prezenți în tribunele sălii nu au avut 
ce regreta. S-au aflat în competiție juniori, cădeți și seniori de 
la cele mai importante secții de specialitate din țară. Sâmbătă 
seara s-au desfășurat și câteva demonstrații de efect, trăgătorii 
încercându-și forțele la ținte... neregulamentare, adică mere, 
sticle de plastic, toate situate în semiîntuneric sau la lumina 
lumânărilor. Celor mai siguri și mai îndemânatici le-au fost 
acordate o serie de premii speciale de către organizatori.

Printre cei care s-au evidențiat în probele Cupei Decebal au 
fost: categoria copile: Andreea Uritescu (Minerul Aninoasa) 440 
puncte și Luminița Sărbu (Minerul) 417 puncte: categoria copii: 1 
Valentin Sardaru 467 puncte, 2 Bogdan Petrovicescu 411 și 
Tiberiu Nica 312 (toți Minerul Aninoasa). La categoria cadeților s- 
au evidențiat: masculin: Zoltan Franczali (CSS Rădăuți) 537 
puncte, 2 lonuț Enache 529 și 3 Simion Carstean 474 puncte 
(ambii Minerul Aninoasa): feminin: Amalia Kuglis (Șoimii Lipova) 
485 puncte, 2 Simona Uritescu (Minerul Aninoasa) 470 puncte.

în întrecerile juniorilor sportivii din Moldova au dovedit că 
sunt mai buni și s-au impus net. La masculin a câștigat Cezar 
Paulet 552 puncte, urmat de Neculai Custura 543 puncte 
(ambii de la CSM lași) și Doru Skipor (CSS Rădăuți) 488 
puncte, iar la feminin a câștigat Marioara Moloceniuc (CSS 
Rădăuți) 503 puncte, urmată de Mirela Covali (Minerul) 289 
puncte.

Cele mai interesante au fost intrecerile seniorilor, cu 
evoluții dintre cele mai apreciate. La masculin a câștigat fără 
drept de apel Constantin Frai (CSM lași), urmat de Viorel 
Habian și Gigi Pușca (ambii Minerul Aninoasa), iar la feminin 
locul I a revenit ieșencei Ana Maria Postolache, urmată de 
Claudia Gherman (Minerul) și Marioara Moloceniuc (CSS 
Rădăuți).

Consiliul de Administrație al SC 
Comcereal Deva SA convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
pe data de 28.12.1999, ora 10,00, la 
sediul societății, str. Gh. Barițiu, nr. 9, cu 
următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea programului de restruc
turare;

2. Diverse.
în caz de neintrunire a cvorumului, 

adunarea se va ține in aceeași dată, la 
ora 12,00.

Angajez jurisconsult
Telefoane;

054219300.094515537.

SC PANI COR SA
■I

Se vinde prin licitație publică 
autoturism DAEWOO ESPERO 1,5 

DOHC GLX fabricație 1996 
Telefon: 094-636445

Vinde prin LICITAȚIE in 28.12.1999, 
ora 14,00, la sediul societății din 
Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. 1:

O Bar Melody - Hunedoara, str. 
Libertății;

Z> Brutăria Ohelar
Relații la tel/ fax: 054 713421.

lansarea veristei 
“I'octis Vest” 
Revista "Focus Vest”, pri

mul săptămânal regional apărut 
la Timișoara, este lansată vineri, 
17 decembrie, ora 18,00, la sala 
mică a Casei de Cultură Deva. 
Revista se dorește o “formulă 
complementară în peisajul pre
sei regionale" care se adre
sează tinerilor, omului modem, 
ocupat. La realizarea sa vor 
colabora corespondenți din 
Timișoara, Arad, Hunedoara și 
Caraș -Severin. Urăm succes 
în atingerea scopurilor propuse 
noii publicații. (V.R.)

X____________________

VREMEA
Vremea va fi închisă, 

ușor mai rece decât ieri. 
Cerul va fi noros și vor 
cădea ploi, care izolat 
pot avea și caracter de 
aversă. La munte 
precipitațiile vor fi mixte. 
Temperaturile minime 
vor oscila între -1 și +4 
grade, iar maximele între 
4 și 8 grade. (Lucian 
Ni stor)

Â

1!1 Policolor
Caută distribuitori

Odăii cu vanii** «krbilorilor da iarnă. 
In r«ii«ur*nte)a McDonald‘1" puiați 
Încerca **ndvtrich-urila MeCannlry ’.

* jnnloi McCaanlry - fntr-o chiflă 
pufcaiA, alături da muți ir ți ceapă 
pioaapălă. Junior MnCounlry ara o 
guitoaiă falia da earns de porc. 1

• McCouitiy’ - plăcerea aata dublă ' 
pentru că «unt 2 felii da cama da porci 3 
Pentru deplina aatlafacțio a tuturor 1 
gunnanziJor I

Nicolae GAVREA

j/U
întregii farrifaâi

Sandwich cu carne de porc

Policolor, companie producătoare de lacuri, vopsele, rășini și 
cerneluri tipografice, își extinde rețeaua de distribuție în 
întreaga țară.
Firmele interesate in distribuirea produselor Policolor sunt 
rugate să trimită o scrisoare de intenție care să cuprindă 
următoarele detalii:

1. Activitatea principală;
2. Tipurile de produse distribuite;
3. De când distribuiți aceste produse;
4. Logistica de distribuție, cu informații detaliate despre:

- depozite,
- mașini oe distribuție,
- agenți de vânzări;

5. Ultima balanță finar ciară a firmei.
Scrisorile vor fi trim&e la OP 38 - CP 33, București 

până cel tâi* :iu 15 Ianuarie 2000.


