
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Dor de Ardeal • Caloriferele sunt reci, 

dar nimeni nu cere căldură • Berea bună se 
vinde singură • Cinema • Caleidoscop 
duminical • în zi de târg la Băcia • Guvernul 

ko lasă mai moale_______________________

ÎN EDIȚIA DE MARȚI:
• Puncte de vedere • Paiele nu mai au 

căutare • Există, totuși, îngrijorare • Primarul 
de la Rapoltu Mare ne spune adevărul • A 93- 
a Adunare Generală a Astrei • Este timpul 
clarificărilor • Retrospectivă • Sport
\/

Un cetățean întreabă un psihiatru:
- Are vreun rol conștiința în a păcătui?
- Conștiința nu te împiedică să păcătuiești, 

ci doar să te bucuri atunci când o faci!
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VĂ MULȚUMIM
Ieșirea, de sub tipar a ediției cu numărul 2000 a 

ziarului nostru, în data de 23 octombrie a.c., a 
prilejuit organizarea unei festivități la Restaurantul 
“Lido" din Deva. We-au onorat cu prezența dnii 
Gheorghe Barbu, președintele Consiliului județean 
Hunedoara, Nicolae Segesvari, subprefectul 
județului, Mircea Muntean, primarul municipiului 
Deva, conducători de instituții, regii și societăți 
comerciale, prieteni și colaboratori ai ziarului, colegi 
din presa scrisă și audiovizuală.

Le mulțumim tuturor și pe această cale, 
deopotrivă pentru prezența alături de noi și pentru 
cuvintele frumoase rostite la adresa colectivului 
nostru și a ziarului pe care îl realizăm. Aceleași 
calde mulțumiri și celor care ne-au ajutat să dăm 
haină nouă ziarului și să organizăm întâlnirea 
despre care vorbim.

Pentru toți prietenii, colaboratorii și cititorii 
noștri, “Cuvântul liber” va fi în continuare același, 
adică ziarul lor preferat.

PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR 
CONCURSULUI „ CUVÂNTUL

LIBER” - BOOO
Vineri dimineața s-au prezentat la redacție dna Elisabeta 

Comșa, câștigătoarea premiului I (300.000 de lei), și dl 
Gheorghe Constantin, premiul III (100.000 de lei), ambii din 
Hunedoara. Câștigătorilor li s-au decernat premiile în bani, 
li s-au oferit carnețele și pixuri făcute special pentru această 
ocazie și câte un exemplar al ziarului cu numărul 2000.

Bucuria învingătorilor, dublată de aceea de a descoperi 
noua față a ziarului nostru, a fost lait-motivul discuțiilor. Dar 
cititorii noștri au profitat de această întâlnire pentru a ne 
împărtăși gânduri de-ale lor, speranțe, propuneri.

Dna Comșa și-a exprimat dorința ca 100.000 de lei din 
premiul său să-i folosim spre a cumpăra struguri pentru 
asistații de la Brănișca.Am luat legătura cu căminul-spital și 
gestul deosebit de frurfios'al pensionarei hunedorene se va 

iconcrfetiza în zilele următoare.(V.Roman) y

f ȘEDINȚA CONSILIULUI^ 
MUNICIPAL DEVA

Vineri a avut loc ședința Consiliului 
local Deva care a luat în dezbatere 
aplicarea a două plăci comemorative pe 
fațadele clădirilor Catedralei Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” și Consiliului Munici
pal, menite să marcheze contribuția 
locuitorilor Devei la înfăptuirea Marelui 
Act al Unirii de la 1 Decembrie 1918.

Consiliul a stabilit normele locale de 
determinare a cantității de apă uzată și 
energie electrică necesară încălzirii apei 
menajere furnizată populației, numărul 
societăților comerciale în urma res
tructurării și reorganizării RAGCL.

S-a stabilit artera de promenadă 
destinată în exclusivitate circulației 
pietonale a tronsonului din Bd. 1 De
cembrie cuprins între hotelul”Sarmis” și 
Piața Prefecturii.

S-a decis aprobarea PUD “Sediul 
Universității Ecologice” Deva și s-a 
concesionat terenul afectat acestuia.

S-a aprobat asocierea consiliului lo
cal cu S.C. “Shell România” S.R.L. în 
vederea construirii și exploatării în 
comun a unei stații de desfacere a 
carburanților auto.

I Traian Bondor
. ■ -'J

Sindicatul energeticienilor 
E.R.E Deva protestează

Ieri în jurul orei 15,00 membrii sindicatului 
energeticienilor F.R.E. Deva, din cadrul Federației 
Naționale a Sindicatelor din Electricitate "Univers” 
s-au aflat în fața Prefecturii pentry a sensibiliza puterea 
executivă locală în privința nerespectării înțelegerii din 
10 octombrie a.c. cu Guvernul și cu conducerea 
RENEL.“Am căzut de acord, preciza dl Adolf Mureșan 
(liderul sindicatului), că până la 1 ianuarie '98 nu seve 
întâmpla separarea rețelelor de transport față de 
rețelele de distribuție, dar se încearcă implementarea, 
în cadrul filialelor amintite precum și-n filialele de 
producție a energiei electrice, a centrelor de cost și a 
centrelor de profit, urmând după o analiză tehnică șl 
economică să se treacă la pasul al doilea. Cu toate că 
primul ministru ,a dispus această măsură Consiliului 
de Administrație al RENEL, consiliul a impus totuși în 
filialele pilot efectiv separarea rețelelor de transport 
față de cele de distribuție, urmând ca în viitor acestea 
din urmă și cu noile filiale de distribuție să fie făcute 
societăți comerciale.”(G.B.)______________________

Situația privatizării în atenția 
liberalilor hunedoreni

Ieri a avut loc o nouă conferință de presă 
organizată de conducerea Organizației județene 
Hunedoara a Partidului Național Liberal. Temele 
manifestării au fost situația privatizării în județul 
Hunedoara și alegerile ce au avut loc în organizația 
din Deva a PNL. •

Traian Bondor

LA SFÂRȘIT DE 5ÂPTÂMANA
*

LA S.C. „HABER INTERNAȚIONAL” SA 
BEREA BUNĂ SE VINDE 

SINGURĂ

In noaptea de 
sâmbătă spre 

duminică
Se revine la 
ora de iarnă

Duminică, 26 octombrie, 
se trece la orarul de iarnă pe 
teritoriul României, când ora 
4,00 devine ora 3,00. Conform 
Ordonanței nr.20/1997, pe 
teritoriul României orarul de 
vară, corelat cu orarul de vară

practicat în țările Uniunii Eu
ropene, se aplică din ultima 
duminică a lunii martie până în 
ultima duminică a lunii 
octombrie. în acest interval ora 
oficială de vară a României 
este decalată cu o oră în avans 
față de ora Europei Orientale.

Meciuri atractive 
la Deva și Brad

Sâmbătă, de la ora 15,00, 
Vega Deva primește replica 
formației Gloria Reșița, partidă 
prevăzută în programul etapei 
a Xll-a a Diviziei B, seria a 2-a. 
Duminică, la aceeași oră, la

Brad are loc derby-ul etapei 
a Xl-a din Divizia D, dintre 
A.S.A.Aurul - F.C. Dacia 
Orăștle.(S.C.)

Farmacii de 
serviciu

în Intervalul 25-26 
octombrie va fi de gardă, în 
Deva, Farmacia „Artemls” din 
bulevardul Decebal, bloc 24.

La Hunedoara va fi 
deschisă, la sfârșitul 
săptămânii, Farmacia „Ro
binia”, situată pe bulevardul 
Mlhal Viteazu, în vecinătatea 
stadionului. (E.S.)

(Continuare în pag. 3)

Ocupantei locului I la Concursul “Cuvântul liber ” - 2000, dna Elisabeta 
Comșa, din Hunedoara, i se înmânează premiul.

Foto: Anton SOCACI

ÎN ZI DE TÂRG LA BĂCIA
Din capul locului trebuie 

făcută precizarea că târgul de 
la Băcia, care se ține în a treia 
sâmbătă a lunii, nu se 
deosebește aproape cu nimic 
de alte târguri similare din 
județ. O notă aparte față de 
alte târguri de animale și de 
mărfuri o dă, poate, cum am 
remarcat, prezența masivă a 
țiganilor, în special a 
negustorilor de cai. Cu mare 
tristețe am putut vedea (păcat 
că prin târguri nu vin și cei ce 
se ocupă de protecția 
animalelor), la fel ca și alți 
participant la târg, cum țiganii 
torturează caii, bătându-i fără 
motiv, fără milă și în neștire cu

___________

în orașul Hațeg, cea 
mai mare, cea mai im
portantă și mai rentabilă 
unitate economică este 
astăzi Fabrica de bere. 
Acest lucru poate și pen
tru faptul că profilul 
producției, care derivă din 
denumirea unității, este 
solicitat pe piață, dar și 
pentru că, după ce 
întreprinderea s-a trans
format în societate mixtă 
pe acțiuni, româno-spa- 
niolă, aici a început un 
amplu proces de mo
dernizare, retehnologiza- 
re, dezvoltare.

- La această oră 
dispunem de două linii de 
îmbuteliere a berii la sti
clă, una de îmbuteliere a 
berii la butoi-chek (bere 
pasteurizată) și alta de 
îmbuteliere la butoi de 
inox, cu capacitatea de 80 
de litri (bere nepas
teurizată). Avem una 
dintre cele mai mari in
stalații din țară de pro
ducere a malțului, de 11- 
12 000 de tone pe an, din 
care ne asigurăm

biciul, aceștia fiind legați de 
gard sau de căruțe. Nimeni 
nu știe ce plăcere au țiganii 
pentru un asemenea 
spectacol și rău este că nici 
nu se intervine să-i oprească 
din acțiunile lor nesăbuite pe 
acești furioși. O femeie în 
vârstă spunea că simte o 
mare durere că a fost 
nevoită, din lipsă de bani, să 
vândă un cal la țigani. Parcă 
simțea și calul - spunea ea - 
că apucă pe mâini rele. El s- 
a despărțit cu greu de 
stăpânul adevărat, bătrânica 
imaginându-și că și calul ei 
are aceeași soartă, precum 
cei ce sunt bătuți fără milă în 

necesarul procesului pro
priu de producție și ne 
rămân disponibile circa 
3000 de tone pe care le 
livrăm altor beneficiari - 
ține să precizeze dl ing. 
Ionel Ișfan, director 
executiv.

- Producția de bere a 
Hațegului este în creș
tere, în scădere?

- Capacitatea fabricii 
noastre este de 500 000 
de hectolitri pe an, însă 
nu funcționăm la 
capacitate. Ca în mai 
toate fabricile de bere, 
destul de multe care 
există în țară, și la noi, în 
ultima vreme, producția a 
scăzut. Cauzele se 
cunosc: lipsa banilor la 
populație și cota foarte 
ridicată a accizelor pentru 
bere.

- Și totuși vă dotați în 
continuare.

- Este în curs de 
montare o nouă linie de 
îmbuteliere a berii la

Dumitru GHEONEA 
Sabin CERBU

târg. Ba mai mult, au fost 
situații când, după spartul 
târgului, țiganii ies, fiind și 
sub influența alcoolului, în 
mare viteză, cu căruțele în 
șoseaua națională, con
stituind astfel un real pericol 
pentru circulație. Rău este 
că nici poliția nu intervine să 
tempereze asemenea 
atitudini.

Trecând peste acest 
episod îngrijorător de trist, 
este de semnalat că în 
târgul de la Băcia se poate

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 3)



Cuvântul liber . rtttualttatu, Z _ - ■-.-------------- 25-26OCTOMBRIE 1997

/-----------7-----~T“
S AM BATA,

25 octombrie

TVR I
7.00 Bună dimineața... de la 

Timișoara și de la București! 9.05 
Viața ca în viață (s. p. copii SUA 
'86, ep. 1) 9.50 Tip-Top, mini-top! 
(cs) 10.50 Katia și nebunul (f. Rusia 
1992) 12.30 Mork și Mindy (s) 13.00 
Fotbal: Rapid - FC Național (d) 
15.00 America sălbatică (do)15.30 
Ecranul 16.00 Mapamond 16.30 A 
doua alfabetizare 17.00 Start-Rec
18.30 Hollyoaks (s) 19.00
Teleenciclopedia 20.00 Jurnal 
21.00 Savannah (s) 21.55 Show-ul 
de sâmbătă 23.40 Piața Spaniei (s) 
0.35 Arena A.S.

TVR 2
7.00 Sunset Beach (r) 8.00 

Euronews 8.30 Lupii aerului (s)
9.30 Pas cu pas 10.35 Mondo-Blitz
11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Emilie 
(s) 15.10 Tradiții 16.00 Micaela (s)
16.55 Cristal (s) 18.00 Serata 
muzicală TV 20.00 De când ai
\_________ _____________

DUMINICĂ
26 octombrie

TVR I
7.00 Bună dimineațal 8.30 

Lumină din lumină 9.05 Aventurile 
lui Shirley Holmes (s) 9.30 D.a 
10.00Merg pe mâna ta! (s) 13.00 
National Geographic (do) 14.10 A- 
tlas 14.40 Turnul Babei la lași 17.00 
Talkshow cu public 18.00 D.a 18.30 
Ce vrăji a mai făcut nevastă-mea, 
Samantha? (s) 19.00 Robingo 
20.00Jurnal 21.00 Pământ la tară (f. 
SUA ’84) 22.50 Camei Planet 23.45 
Portrete în acvaforte 0.15 Concert 
extraordinar Mariana Nicolesco.

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului 

(s) 9.30 Ferestre deschise 10.35 
Lecția de muzică (s) 11.30 TVR lași
13.30 Memoria exilului românesc 
14.00 Emilie (s) 15.00 Mag. sportiv. 
Fotbal Div. A: Dinamo - Otelul Galati X. '_______ ’ 
/

LUNI 27 octombrie
TVR I

10.30 Lumină din lumină. Ed. 
spec. 12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Secretele nisipului (s/r) 14.10 Șeicul 
(s/r) 15.00 Meridianele dansului (r)
15.30 Em în Ib. maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 11) 18.00 Istoria rom. 
povestită de prof. Neagu Djuvara 
(V) 18.30 Interactiv Tele-Joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda muzelor 19.55 Doar o vorbă 
să-ți mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. spec. 21.00 Baywatch (s, ep. 
121) 22.00 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.00 Jurnalul de noapte 
23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 57) 23.55 Scena 0.25 
TVR Club. Antologie Rock.

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 
Conviețuiri Magazin 15.10 Limbi 
străine: engleza 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s)
16.55 Cristal (s, ep. 132) 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! Em. cu liceeni 19.00 
O altă putere 19.30 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! 20.00 
\ _____________  

plecat (f. SUA 1994, p. I) 21.40 De 
când ai plecat (ultima parte) 23.05 
Șlagărele operei 23.30 Conviețuiri 
0.00 Box 1.00 TVM Mesager.

ANTENA I
7.00 Știri /Rev. presei 7.10 Nash 

Bridges (r) 8.00 Tele-Dimineața
10.40 Divergențe-convergențe din 
lumea sportului (r) 12.30 Dragoste 
cu năbădăi (s) 13.00 Viață sălbatică 
(do) 13.30 Orașele lumii (do) 14.00 
Știri 14.20 Ce-i al tău e și al meu (f/ 
r) 16.00 Poveștile prietenilor mei
16.30 Club Hawaii (s)17.10 între 
prieteni 18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 19.00 Observator 19.45 
Călăreți în furtună (f.a. SUA 1994)
21.30 Â treia planetă de la Soare 
(s) 22.00 Beavis și Butthead (s)
22.30 Arlina (s. SUA 1996, ep. 1) 
23.00 Hollywood Top Ten 0.00 
Aphrodisia (s) 0.40 Călătorie spre 
eternitate (w. SUA.)

pro rv
7.00 D.a 8.30 Superboy (s) 9.00 

Noile aventuri ale lui Flipper (s) 
10.00 O zi la curse (f/r) 12.00 
întâlnire cu presa 12.55 Știri 13.00 

(d) Gimnastică ritmică CM finale 
17.00 Cristal (s) 18.00 Alo, tu alegi! 
19.00 Ultimul tren 20.00 în plină 
acțiune (s) 21.00 Repriza a treia
I. 00 TVM Mesager.

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 

junglei (r) 8.30 A treia planetă de 
la Soare (r) 9.00 D.a 10.00 Animal 
Show (s) 10.30 Eerie, Indiana (s)
II. 10 Controverse istorice (do)
11.40 Spirit și credință 12.10 
Vedeta în papuci 12.50 Ca
leidoscop (div.) 14.00 Știri 14.10 
Alertă pe plajă (s) 14.55 O femeie - 
un bărbat și jumătate 16.30 Club 
Hawaii (s) 17.00 Millennium 17.45 
Dragoste cu năbădăi (s)18.15 
Printre rânduri 19.00 Observator
19.45 Frankie și taina stelelor 
(dramă SUA ’95) 21.30 Burlacul (s) 
22.00 Giulia (s. ultimul ep.) 23.00 
Sirenele (s) 0.00 Violentă latentă 
(0-

Secretul (s, ep. 19) 20.50 Agenda 
Muzelor 20.55 Doar o vorbă să-ți 
mai spun! 21.00 Credo (mag. 
cult.)22.00 Forța lăuntrică (f. SUA 
’96)23.35 Tribuna partidelor 
parlamentare 0.00 Insomniile 
Corinei 0.30 TVM Mesager

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Rățoiul Huey (d.a/r) 9.30
Teleshopping 9.40 Giulia (s/r)
10.30 Frankie și taina stelelor (f/r) 
12.20 Lumină călăuzitoare (s) 
13.10 între prieteni (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Teleshopping 14.20 
Aventuri în închisoare (co. Anglia 
1979) 17.00 Mizerabilii (d.a) 17.30 
Telerebus 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator 
19.45Supergirl (f. Anglia 1984)
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 7)
22.30 Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 9.45 
Lumea filmului (r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Procesul etapei (r) 12.55 Știri 
13.00 Pro și contra (r) 13.50

Generația PRO O căsnicie perfectă, 
Sport și muzică, Walker, polițist 
texan (s. ultimul ep.), Hercule (s), 
Xena, prințesa războinică (s) 18.15 
Adevărul gol-goluț (s) 18.45 Te uiți 
și câștigi! (cs) 19.30 Știri 20.00 
Sărutul dinaintea mortii (thriller SUA 
1991) 21.55 Știri 22.00 Millennium (s) 
23.00 Știri 23.15 NYPD Blue - Viață 
de polițist (s) 1.00 Fălci 3D (f. SUA 
’83).

ANTENA 1 - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r)
10.10- 10.20 7 zile fără comentarii 

(r)
14.10- 16.00 Fotbal: Vega Deva - 

Gloria Reșița
17.00 - 17.10 - Retrospectiva 

săptămânii
23.00-24.00 Rondul de noapte

netesee»
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PRO TV - DEVA
07.00 - 07.45 - Desene animate
07.45 - 08.55 - „Ghici cine bate la 

ușă?” (r)
08.55 - 09.00 - Retrospectiva Știri 

f)

PRO TV
7.00 D.a 9.00 Fiica oceanului (s)

9.30 Superabracadabra 11.00 
Povestea cocoșului Chanicleer (f. 
d.a SUA ’92) 12.55 Știri 13.00 O 
căsnicie perfectă (s) 13.30 înalta 
societate (s) 14.00 Detectiv particu
lar (f. Anglia '72)16.30 Lumea 
filmului 17.00 Efecte speciale (s)
17.45 Norocosul (s) 18.30 Beverly 
Hills (s) 19.30 Știri 20.00 Marea 
prăpastie (f. SUA ’91) 22.00 Știri 
22.25 Susan (s) 23.00 Știri 23.30 
Procesul etapei.

ANTENA 1 - DEVA
10.00 - 10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r)
11,40 - 12.40 Handbal:

Siderurgica Hd - Armătura Cluj

PRO TV - DEVA 
07.00-7.45 Desene animate 
07.45-8.55 Ghici cine bate la ușă?

(r)
08.55-09.00 Retrospectiva 

săptămânii (r)

Rătăciți în tranziție (r) 14.15 D.a
14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire 
(s, ep. 62) 17.00 Știri 17.15
Deșteaptă-te române! 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s)
18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Philo se întoarce ( f. SUA 
1980) 22.15 Familia Bundy (s, ep. 
219) 22.45 Sledge Hammer (s, ep. 
25) 23.15 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu
23.45 Cinemateca PRO TV: film 
3.10 Zona Crepusculară (s)

ANTENA I - DEVA
17.30- 18.00 Sportul hune- 

dorean
18.00-18.05 Telex
19.30- 19.45 Știri

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Program muzical
06.15-06.45 Sport extrem
06.45-07.00 Retrospectiva 

săptămânii (r.)
22.15-22.35 Știri locale

O Berbec (21 III-20 IV)
O zi bună din punct 

de vedere financiar. 
Veți avea și cheltuieli. 
Inspirația dv atinge, 
luni, cote maxime. Ati 
putea găsi soluții 
pentru problemele pe 
care le aveți. în do
meniul profesional 
veți primi o veste care 
vă va spori încrederea 
în propria persoană. 
Investiții riscante, 
propuse de partenerii 
de afaceri.

□ Taur (21 IV - 21 V)
Partenerul de viată » 

vă face o surpriză. 
Prietenii vă cer sprijin 
în organizarea unei 
excursii. Sunteți in
vitat la o petrecere, 
unde veți face cu
noștințe noi. Relațiile 
cu șefii sunt cam 
tensionate, dar nu din 
vina dv.

□ Gemeni (22 V - 22 VI)
Doriți să faceți o

I I

călătorie și chiar aveți 
nevoie de ea. Dacă nu 
ați plecat în excursie, 
duminică veți avea » 
musafiri neanuntati.

II

Gândurile vă zboară 
și cu greu reușiți să 
vă adunați. Aveți

I I

nevoie de odihnă.

O Rac (23 VI-23 VII)
Sensibil, amabil și 

plin de tandrețe, 
sunteți o prezență 
agreabilă în grupul pe 
care-l frecventați. 
Veste bună legată de 
o călătorie în stră
inătate, care vă va 
bine dispune pentru 
toată ziua. Luni, ca
litățile dv vor fi apre
ciate în mod public. 
Posibilitatea unei as
censiuni sociale; fiți 
însă modest.

O Leu (24 VII-23 VIII)
A-ți dori să plecați 

într-o călătorie de afa
ceri, dar nu vă ies 
pasiențele. Partenerul 
de viață insistă să 
vină cu dv, și-i bine să 
nu vă opuneți. 
Abțineți-vă de la 
speculații. Relațiile cu 
șefii se îmbunătățesc. 
Nu încercați o ieșire 
prin ușa din dos.

O Fecioară (24 VIII-22 IX)
O persoană necu

noscută vă dă o 
informație impor

tantă. Activități gospo
dărești. Câștiguri 
modeste. în ce pri
vește căminul, nu 
prea puteți îndrepta 
lucrurile.

□ Balanță (21 IX - 23 X)
O persoană de sex 

opus vă protejează. 
Dorințele de schim
bare se vor realiza, 
mai ales în domeniul 
sentimental. Doriți săI
vă afirmați dar ceva vă 
împiedică, făcându-vă 
mai rezervat.

□ Scorpion (24X-21 XI)
Așteptați ca pe 

ghimpi un telefon. 
Cineva țese intrigi în 
jurul dv. Partenerul de 
afaceri are idei ex
celente, ceea ce vă 
permite să realizați 
câștiguri peste aș
teptări. Primiți vești de 
la rude îndepărtate.

□ Săgetător (22 XI-20 XII)
Cineva din familie 

vă împiedică să faceți 
ce v-ați propus. De
zamăgire. Duminică, 
s-ar putea să primiți o 
declarație de dra
goste. Luni, dispoziție 
de zile mari.

i
□ Capricorn (21 XII -19 1)

Vă gândiți să 
mergeți pe calea 
schimbărilor, dar aveți 
tendința să exagerați, 
în călătoria sau doar 
excursia de duminică, 
veți cheltui bani mulți. 
Nu comentați în spate 
că s-ar putea să vă 
creați dușmani.

□Vărsător (20 I -1811)
Partenerul de viață 

are planuri mari, care 
v-ar putea îmbunătăți 
situația materială. VăI
faceți multe probleme 
din nimic. Veți fi 
solicitat să acordați 
ajutor copiilor.

□ Pești (19 II-20 III)
Inițiativele dv sunt 

cu adevărat excelente, 
dar nu-i momentul să 
le puneți în aplicare. 
Dacă aveți probleme 
cu ficatul, fiți atent la 
regimul alimentar. Pot 
apărea probleme de 
sănătate și pe fond 
nervos. Sunteți iritat și 
orice amănunt vă 
scoate din sărite.

netescep
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f UN OM ÎȘI CAUTĂ ROSTUL. ȘI L-A GĂSIT
Dl Dimitri loschici, medic 

veterinar la circa din comuna 
Gurasada, a câștigat, la o 
licitație care a avut loc recent, 
împreună cu încă doi asociați, o 
parte a patrimoniului fostului 
complex zootehnic din satul 
Bacea, comuna Ilia. L-am 
întrebat pe dl doctor:

- Ce intenționați să orga
nizați în spațiul licitat?

- O crescătorie de porci cu 
o capacitate de 500 capete, un 
punct de sacrificare și o cameră 
frigorifică.

- în ce stadiu se află afa
cerea?

- Am terminat comparti
mentarea crescătoriei propriu- 
zise. Lucrarea am executat-o cu 
bolțari și blocuri de beton con
fecționate de noi astfel că a venit 
mai ieftină. Lucrăm în prezent la 
amenajarea punctului de sa
crificare și la camera frigorifică.

- în câtă vreme veți începe 
activitatea?

- în câtevaFsăptâmâni. Adu
cem scroafe de la o fermă din 
județul Arad.

Discuția cu dl Dimitri I. a avut 
loc pe la începutul lunii ce o 
parcurgem și, ținând seama de 
seriozitatea și perseverența

(Urmare din pag. 1) 

sticlă, cu o capacitate 
dublă față de cele două 
care se află în funcțiune, 
iar la începutul anului viitor 
vom aduce încă o linie de 
îmbuteliere a berii pas
teurizate.

în paralel cu acțiunile 
de retehnologizare și dez
voltare, la S.C. ,,Haber 
Internațional" S.A. Hațeg 
se pune accent major pe 
calitatea berii produse și pe 
atragerea de noi 
beneficiari. „Dovadă a cali
tății berii și a prețurilor 
accesibile percepute, azi 
livrăm bere de Hațeg în 
întreg județul Hunedoara, 
dar și în Alba, Gorj Mara
mureș, Cluj, Sibiu, Pitești, 
Brăila, Brașov, Caraș Se

ce-l caracterizează pe medicul 
veterinar din Gurasada, termenul 
de pornire a investiției este 
aproape. Să-i urăm succes de
plin!

Am scris rândurile de față 
pentru a sublinia un aspect și 
anume rolul și rostul în perioada 
ce o parcurgem, al specialistului 
din agricultură. După cum se știe, 
o parte a acestora au fost înca
drați la consiliile locale, dar nu 
sunt puțini cei care au rămas fără 
obiectul muncii, din diferite pricini. 
Acești oameni, nu puțini dintre ei, 
se plâng în dreapta și în stânga 
că au ajuns pe drumuri, fără 
venituri și o țin cu încăpățânare 
pe acest drum. Alții însă - e drept 
că încă puțini - au pornit pe altă 
cale și anume aceea a înființării 
de societăți agricole sau de 
creșterea animalelor. Așa au 
procedat dnii Mircea Pătrînjan la 
Romos, Constantin Petec la 
Sîntandrei, Liviu Furdui la Gu
rasada ș.a. Și acum, iată, dl 
Dimitri loschici și încă alții.

Se știe foarte bine că 
populația satelor hunedorene 
este mult îmbătrânită așa că în 
mediul rural rămân an de an mari 
suprafețe de teren neiucrate. în 
același timp, mulți dintre cei ce

BEREA BUNĂ SE VINDE SINGURĂ
verin, Timișoara, Mehe
dinți, Arad, în Capitală" - 
precizează dl Gheorghe 
Vâju, director comercial.

- Am auzit că la 
Festivalul Berii de la 
Brașov, de săptămâna 
trecută, ați avut mare 
succes.

- Deși am participat 
pentru prima oară la 
această manifestare, cu 
numai două dozatoare, am 
vândut bere cu mult peste 
așteptări. A fost și bună și 
ieftină, iar paharele au avut 
un design deosebit. Am 
încheiat o,serie de con
tracte pentru livrarea încă 
în acest an a unor cantități 
de bere ,,Haber Pils", dar și 
„Hațegana” și la butoi. 

au primit pământ recent au 
domiciliul în prașe, au slujbe aici 
și fac așa numita “agricultură de 
sâmbăta". La cele mai de sus 
poate fi adăugat și faptul că 
lucrarea pământului pe fâșii mici 
este puțin productivă întrucât nu 
permite mecanizarea, aplicarea 
celorlalte reguli agrotehnice. De 
aceea ar fi bine să se orga
nizeze ferme sau asociații de 
proprietari de teren agricol. Iar 
o asemenea întreprindere ar 
putea-o porni chiar specialiștii 
din agricultură - ingineri agro
nomi, zootehniști, medici 
veterinari ș.a. Prin cele spuse 
mai sus, nu milităm pentru 
întoarcerea la agricultura 
socialistă. Asocierea se face 
prin păstrarea proprietății asu
pra pământului, iar intrarea 
oamenilor în aceste forme ar fi 
absolut benevolă. Chiar 
experiența occidentului dove
dește că numai astfel pământul 
poate fi pus superior în valoare, 
în lumina afirmației noastre 
specialiștii din agricultură își pot 
găsi rostul și rolul pe care le 
merită. Cu condiția să le caute.

Traian Bondor

—

- Să înțelegem că 
produceți mai multe sor
timente de bere?

- Două sortimente la 
sticlă: „Hațegana", produsă 
din amestec de malț cu 
porumb și ,,Haber Pils" nu
mai din malț, poate unul din 
cele mai bune sortimente 
din țară, iar la butoi, de 
asemenea două sortimente: 
pasteurizată și nepaste
urizată.

- Iar prețurile?
- Ca în orice domeniu, 

ca pentru orice produs, ca
litatea dictează prețul. Și 
putem spune că din punctul 
de vedere al calității suntem 
destul de sus.

Pe de altă parte, 
partenerii majoritari spanioli, 
într-o bună conlucrare cu

Aflăm de la 
poliție

Nu mai procură 
autoturisme

Chiar așa, Alexandru 
Wetrov, administrator la 
S.C. Hubert Company 
Prod Com SRL Deva, nu 
mai procură autoturisme 
din străinătate. Acest lu
cru, pentru simplul motiv 
că, recent, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria 
Deva a emis pe numele 
său mandat de arestare 
preventivă pentru 30 de 
zile. în urma cercetărilor 
efectuate de lucrători ai 
biroului Poliției Criminale 
s-a constatat că 
Alexandru Wetrov, cu 
antecedente penale, a 
pretins de la diferite 
persoane sume de bani 
promițându-le că le 
procură autoturisme din 
străinătate. Așa a adunat 
5000 de mărci germane de 
anul trecut și până în iulie 
’97.

partenerii acționari 
români, se preocupă cu 
perseverență de crearea 
unor condiții de lucru și 
sociale cât mai bune 
pentru angajați și asi
gurarea unor salarii cores
punzătoare, după calitatea 
și cantitatea muncii.

- Concret, ne putem 
mândri cu dispensarul 
medical inaugurat cu 
câteva zile în urmă în 
incinta fabricii, precum și 
cu faptul că plătim 
personalului muncitor sa
larii peste media pe 
economia națională, re
leva dna Terezia Milea, 
director economic.

Hai noroc și să mai 
vină o bere!

r La Hunedoara, în trei mii de x 
apartamente bântuie frigul

Deși au mai rămas puține zile 
până la căderea iernii Programul 
de reparații și revizii care vizează 
livrarea agentului termic în mu
nicipiul Hunedoara a fost finalizat 
parțial. Potrivit celor spuse de 
către dl ing. Laviniu Cristian, di
rector general la RAIL Hu
nedoara, nerealizarea pro
gramului propus a avut la bază 
lipsa disponibilităților financiare 
pentru procurarea materialelor 
necesare reparațiilor. Acumularea 
datoriilor asociațiilor de locatari, 
neplata serviciilor pentru apa 
rece, gunoi, canalizare, apă 
caldă, agent termic au determinat 
însumarea unor debite fără pre
cedent. în prezent nivelul aces
tora a atins suma de opt miliarde 
de lei, situație ce pune regia 
hunedoreană într-o situație cu 
totul deosebită.

Dacă pe agentul primar s-a 
reușit executarea lucrărilor de 
reparații în proporție de 90 la sută, 
în schimb, în punctele termice, s- 
a făcut „doar o cârpeală" la 
schimbătoarele de căldură, unde 
s-au cumpărat doar patru bucăți 
dintr-un total de 20 câte erau 
nevoie numai pentru această 
iarnă.

Directorul general al RAIL 
Hunedoara spune că la ora 
actuală instalațiile de încălzire 
sunt încărcate în procent de 60 

\Ja sută din capacitate, iar de la

Distribuirea cupoanelor pentru 
agricultori

Potrivit informației pe care am primit-o de la dna Cărpinișan 
Linica, inspector șef al Inspectoratului de control al activității 
poștale din județul Hunedoara, până ieri, vineri 24 octombrie a.c., 
în județul nostru s-au distribuit 84252 de cupoane pentru 
agricultori. Acțiunea respectivă, care se desfășoară anevoios și 
din cauza unor omisiuni făcute în tabele de către primării, se 
așteaptă să fie urgentată deoarece până la expirarea termenului 
limită - 15 noiembrie a.c. (inclusiv) - a mai rămas puțină 
vreme.(NX)

CONCURS DE BERE
Discoteca de la Casa de Cultură din Deva va găzdui în 

această seară un Inedit concurs de... băut bere.
Conform celor spuse de organizatori, concurențll vor 

trebui să se întreacă în rapiditatea cu care vor consuma două 
sticle de bere. Printre invitații Ineditului concurs este posibil 
să se numere șl membrii grupului umoristic “Vacanța Mare", 
aflat în turneu la Deva. (C.P.)

ÎN ZI DE TÂRG 
LA BÂCIA

(Urmare din pag. 1) 

lua pulsul prețurilor, care, la 
rândul lor, ne arată starea 
traiului românilor. Pe măsură 
ce se apropie iarna, crește 
interesul, cum este și firesc, 
pentru cumpărarea porcilor. 
Oferta este însă mai redusă 
acum, iar prețurile sfidează 
orice concurență, cum se 
spune. Pentru un porc 
îngrășat, bun de sacrificare, în 
jur de 100-120 kg în viu, 
cererea crescătorilor era de la 
un milion de lei în sus, 
ajungând până la 1,5 milioane 
lei. Un cunoscător al mersului 
târgurilor afirma că sub 10.000 
lei pe un kg în viu nu prea se 
mai găsește pe undeva, spu
nând că spre exemplu (cum a 
văzut de curând la Sibiu) prețul 
atinge aproape dublul celui de 
la Băcia. Dacă oferta având în 
vedere că efectivul de porci 
este în scădere (în ciuda 
faptului că în acest an 
producția de cereale a depășit 
așteptările) s-a diminuat 
simțitor, nici nivelul cererii nu 
este prea ridicat, cauza 
constituind-o lipsa dispo
nibilităților bănești la populație. 
Ca urmare, s-au realizat, cum 
am văzut, puține tranzacții 

^comerciale. Poate la târgul din 

sfârșitul acestei săptămâni se va 
livra primul agent termic.

Acumularea datoriilor de la 
asociațiile de locatari riscă să 
pună în pericol .întreg sistemul 
de alimentare cu apă caldă, apă 
rece și agent termic al mu
nicipiului, fapt ce nu exclude, 
potrivit opiniei directorului RAIL 
Hunedoara, ca în cel mult 5-6 ani 
să cadă întreaga rețea.

Lipsa banilor din multe 
familii, valul șomajului și creș-., 
terea prețurilor la produsele 
alimentare determină un număr 
tot mai mare de locatari să 
renunțe la căldură și apă caldă.

Din aceste motive, precum 
și datorită debitelor mari din 
asociații, peste 3000 de 
apartamente vor fi lipsite de 
căldură în această iarnă. Ma
joritatea datornicilor cu care am 
stat de vorbă spun că nu au nici 
o șansă de a-și achita datoriile. 
Banii sunt foarte puțini și nu 
ajung nici pentru pâine.

în 15 asociații nu s-a plătit 
nici măcar apa rece pentru lunile 
de vară, fără să mai poată intra 
în discuție plata serviciilor pentru 
anotimpul rece.

Ce se va întâmpla și unde 
se va ajunge rămâne o întrebare 
al cărei răspuns este greu de 
anticipat.

Cornel Poenar 
_______________________ ) 

luna următoare lucrurile vor 
evolua mai favorabil, con
sumatorii fiind obligați să-și 
utilizeze toate rezervele ca să 
treacă mai în siguranță 
dificultățile de hrană de peste 
iarnă, știind că mai au pe ce 
pune mâna în cămară.

Am mai notat și alte prețuri: 
175-200 mii lei perechea de 
purcei de șapte săptămâni, 
230-280 mii lei o capră, 3,4- 
3,6 milioane lei o vacă, 2,4 
milioane lei o mânză de doi 
ani, 400 mii lei un ham. 
Ofertanți au fost mulți, veniți în 
special din Băcia și din zonele 
din împrejurimi - Bîrcea, Călan, 
Banpotoc, Petreni, Sîncrai și 
alte localități. Cumpărători au 
fost, de asemenea, mulți, însă, 
cum am arătat, s-a făcut mai 
puțin comerț, după interese și 
după posibilitățile financiare 
actuale.

Când grijile îl împing pe om 
la târg să vândă sau să 
cumpere, fiecare se.gândește 
să facă o afacere bună. Dacă 
reușește sau nu asta rămâne 
să fie constatat după ce ziua 
s-a încheiat și a ajuns cu bine 
acasă. în rest, ca la orice târg, 
de bucurie sau de necaz, s-au 
mâncat mici, s-a băut bere și 
alte spirtoase.
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Chiar și blândețea chipului poate 
fi o scrisoare de recomandare

Din camarazii 
proveniți din Ar
dealul de Nord (A- 
chim V., Blaga T, 
Hăgan T, Mureșan 
I., Racolța Gh. 
ș.a.) Blaga Toma 
din Sălard-Bihor, 
Tomiță, cum îi spu
neam majoritatea 
dintre noi, era un caracter 
aparte: deschis, sincer, co
municativ până la exuberanță 
și mai ales invadat necontenit 
de dorul fierbinte de casă, de 
cei dragi ai săi rămași sub 
ocupație străină după odiosul 
"DIKTAT" de la Viena din au- 
gust 1940. părul plecării.

Cu gândul mereu la ne- Cunoscându-i această
dreptățile, la abuzurile și su- fierbinte dorință, la multiplele 
ferințele îndurate de cei ră- sale insistențe, superiorii l-au 
mași sub dominația străină, învoit și a plecat în a doua 
colegul Blaga s-a pregătit cu jumătate a lunii octombrie 
tenacitate și răbdare, și-a spre meleagurile pe care le 
însușit întreaga tactică de visase de nenumărate ori și 
luptă, dovedindu-se un ostaș care-l atrăgeau cu forța lor 
conștiincios, înzestrat și cute- irezistibilă și miraculoasă, 
zător. Toată strădania lui de a Când l-am condus la
deveni luptător priceput, ca
pabil, operativ și eficient avea 
un scop precis și generos - 
de a contribui, în momentul 
oportun, la dezrobirea Ar
dealului ocupat de invadatori. 
Momentul împlinirii acestui 
gând nobil a venit pentru To
ma, și pentru noi toți, acolo la 
Păuliș, când dușmanul ne-a 
atacat cu intenția să cotro
pească noi teritorii din trupul 
sfâșiat al țării.

Aflat în aripa dreaptă a 
companiei a șasea-pușcași, 
unde luptele au cunoscut cele 
mai grele încleștări, elevul 
sergent Blaga Toma și-a 
făcut datoria cu prisosință, 
respingând atacatorii ce se 
îndreptau spre poziția noas
tră de apărare, zdrobindu-i 
fără cruțare. După mărtu
risirea colegului Fântânescu 
Marin, doisprezece din ina
micii ce s-au încumetat să-i 
atace adăpostul au fost scoși 
din luptă și zăceau morți sau 
răniți dincolo de șanțul pe 
care-l apăra cu toată capa
citatea ființei sale, cu energia 
și priceperea luptătorului dă
ruit integral nobilei cauze a 
libertății pământului și po
porului său.

Gloanțele și schijele l-au 
ocolit, poate, pentru că dorea 
prea mult să-și vadă familia, 
casa și satul eliberat. Dorința 
aceasta arzătoare, cinstită și 
sfântă l-a scos victorios și 
teafăr din marile și sânge
roasele lupte la care a parti
cipat cu toată ființa, price
perea și dăruirea.

Cât de mulțumit era, după 
ce ne-am întors în Radna, că 
și-a ținut jurământul și și-a 
îndeplinit datoria, că și-a a- 
dus contribuția la zdrobirea 
dușmanului cotropitor. Mul
țumirea îi era dublată și inva

dată de dorința 
nestăvilită de a-și 
revedea locurile 
natale și pe cei 
dragi. Urmărea 
cu înfrigurare, cu 
ajutorul ziarelor și 
emisiunilor de ra
dio, operațiunile 
trupelor române 

și sovietice care înaintau pe 
pământul Ardealului de Nord, 
eliberând satele și orașele de 
coșmarul ocupației dușmane.

Era într-o stare de mulțu
mire fără limite: jubila, co
menta, se bucura și, mai a- 
les, era cuprins de neastâm- 

tramvaiul ce-l ducea la Arad, 
de unde urma să plece apoi 
mai departe, ochii îi strălu
ceau de bucurie și promitea 
cu dezinvoltură tuturor celor 
ce-i încredințaseră mesaje 
spre nord, că le va îndeplini și 
va duce cuvânt de bucurie în 
colțul de țară ce purtase ză
branicul celor patru ani de 
ocupație străină.

Ne-a îmbrățișat cu căl
dură și exuberanță deosebită 
și, până a dispărut la cotitura 
ce-o făcea tramvaiul Pod-» 
goriilor în dreptul bisericii din 
mijlocul Radnei, ne-a făcut cu 
mâna și ne-a zâmbit întruna, 
ne-a urmărit cu privirea lu
minată de bucuria mistuitoare 
ce-i învăluia chipul într-o aură 
de strălucire fascinantă și 
neverosimilă...

*

în ziua de 23 octombrie 
1944, conducerea Școlii de 
Subofițeri de Rezervă de la 
Radna a primit din partea 
Comandamentului garnizoa
nei Arad un înscris prin care 
se anunța că, în bombarda
mentul executat în timpul 
nopții asupra gării orașului de 
către inamic, a fost ucis și 
elevul sergent Blaga Toma...

în ziua de 25 octombrie 
1944, când ultima brazdă din 
pământul sfânt al Ardealului 
a fost eliberată de cotropirea 
străină, noi îl înmormântam 
pe camaradul Blaga Toma în 
cimitirul eroilor din Radna 
purtând în privirile îndoliate 
chipul său luminos, iar în 
cugete certitudinea că Tomiță 
murise din dor pentru Ardea
lul pe care-l iubise nespus și- 
I apărase la Păulișul de foc și 
de sânge.

Prof. Dumitru SUSAN

în condițiile în care nesi- menii cu bunăvoință sunt, la 
guranța zilei de mâine, șo- rândul lor, amabili cu noi. Con- 
majul, sărăcia sunt tot mai sider totodată că privirea este 
prezente în viața societății, oglinda stării noastre. Cu ea.se 
oamenii devin stresați, ner- poate aduce furtuna sau, dim- 
voși, nestăpâniți. Cu atât mai 
mult, munca celor care vin în 
dialog direct cu populația este 
mai complexă, mai grea. Față 
în față cu sutele sau miile de 
persoane cu caractere dife
rite, funcționarii de la ghișee, 
prestatorii de servicii trebuie 
să manifeste calm, înțelep
ciune, chiar diplomație.

Dar să dăm cuvântul unor 
persoane care lucrează direct 
cu publicul și care, în virtutea 
profesiei, trebuie să facă a- 
cestuia unele servicii.

"Este bine să nu uităm că 
a fi amabil nu ne costă nimic, 
dar face atâta bine și nouă și
celor din jur. Dacă tratăm oa- să simți, să recunoști conștient

Caloriferele sunt reci, dar nu toti cer căldură
în Simeria, până la aceas

tă oră, nu s-a dat drumul a- 
gentului termic spre locuințe. 
Opiniile locatarilor din blocuri, 
pe această temă, sunt diferite. 
Am reținut câteva, cu toate că 
nici unul dintre cei cu care am 
vorbit n-a vrut să-i apară nu
mele în ziar (?!)

"Este frig în locuințe - spu
nea dna M. Eu am o sobă de 
teracotă în camera copiilor și 
fac foc cu lemne”.

"Locuiesc în blocul 20 din 
Piața Unirii. Cred că în con
tractele încheiate între asociații 
și S.C. "General Simprest” nu 
trebuia stabilită data la care să 
se dea drumul la căldură, ci 
atunci când temperatura scă
zută o impune". (S.D.)

"Ocup un apartament în 
blocul 104, bloc care este ra
cordat la o centrală pe com
bustibil lichid. Nici până acum 
nu avem căldură, fiind nevoiți 
să "îmblânzim” puțin atmosfera 
din case, aprinzând focul în 
bucătării. Dar cred că astfel se 
consumă mai mult cu gazul. 
Anul trecut blocul nostru a pri
mit mai târziu căldura, față de 
cele racordate la centralele pe 
gaz. Mi-e teamă că în acest an 
nu vom primi deloc. (S.l.)

"Unii nici nu doresc să li se 
furnizeze agent termic, de 
teama taxelor mari. S-ar părea 
că la iarnă pentru un apar

potrivă, răsăritul de soare. Deci trebuie să-l meriți. Este necesar 
persoana din fața noastră tre- să fim atenți, să nu ofensăm 
buie să simtă din privirea ce-i 
este adresată că este bineve
nită, că dorim din toată inima să 
o servim”. (Niculina llieș, ofi
ciant, Oficiul poștal I Deva).

“Tonul arată foarte bine 
dacă-ți iubești sau nu meseria, 
dacă o faci sau nu cu plăcere, 
dacă locul tău este aici. Trebuie

tament cu două camere se va 
plăti cam-200 000 lei lunar”. (Un 
locatar)

Există în Simeria 2161 de 
apartamente racordate la cinci 
centrale termice - două pe com
bustibil lichid și trei pe gaz me
tan. Cum spunea dl Nicolae

Pârvu, directorul S.C. General 
Simprest S.A., probele la rece 
s-au făcut până acum la toate 
centralele. La punctul termic a- 
ferent CT 3 s-au făcut și probele 
la cald, iar până la sfârșitul 
săptămânii vor fi terminate și la 
celelalte centrale. în prezent la 
punctul termic aferent CT 1 este 
în fază de finalizare montarea 
unor aparate de contracurent tip 
"Vicarb", lucrare făcută în sco
pul creșterii randamentului in
stalației.

"Problema o constituie de
bitele asociațiilor de locatari - 
sublinia dl director - care se 
ridică la 282 milioane de lei. Din 
această sumă 100 de milioane 
reprezintă debitele asociațiilor 
aparținând CT 2, respectiv 474 
de apartamente din blocurile 1, 

necesitatea de a-ți îndeplini cu 
simț de răspundere îndatoririle 
de serviciu. Trebuie să știi că 
locul nu este al tău din naștere 
și nici nu l-ai moștenit, deci 

sau să rănim sentimentele cui
va prin modul în care vorbim". 
(Delia Negru, oficiant superior).

“Cel care cultivă stăpânirea 
de sine rămâne calm și în situații 
dificile, dimpotrivă, cel care se 
enervează ușor și este pripit s-ar 
putea exprima cu brutalitate și 
prin aceasta să stârnească osti
litatea celor cărora li se adre-

8 și 7 - strada Fabricii, 2 și 3 - 
str. Caragiale, 4 și 5 - str. 1 
Decembrie. Noi avem contracte 
cu fiecare asociație și urmărim 
încadrarea în clauzele con
tractului. Am făcut demersuri la 
Consiliul local Simeria pentru a 
ne sprijini în vederea reducerii

debitelor. Am făcut, de 
asemenea, unele demersuri 
pentru executarea silită și chiar 
evacuarea rău-platnicilor, 
ajungând până la Curtea de 
Apel din Alba lulia”. Notăm că 
nu s-a realizat de către 
asociații perceperea taxei de 
anticipație și a fondului de 
rulment, sume care ar fi rezol
vat reducerea debitelor. Or, 
Romgaz-ul și Renel-ul solicită 
această taxă de anticipație, 
necesară pentru asigurarea 
combustibilului, iar fondul de 
rulment este destinat chel
tuielilor gospodărești la blocuri.

"Altă problemă este aceea 
că nici până acum n-a apărut 
actul normativ potrivit căruia 
până la finele anului trecut 
beneficiam de credite cu do

sează". (Simona Jurgiu).
"Problemele de acasă - și 

avem destule - trebuie lăsate 
acasă. Nimeni nu este vinovat 
de ceea ce ni se întâmplă în 
afara serviciului - nici client, 
nici coleg. De aceea, trebuie 
tratați toți cu aceeași bună
voință”. (Valentin H.).

"Să ne-amintim mereu că 
respectul impune respect. în 
felul acesta, situațiile conflictuale 
vor putea fi evitate”. (C.S.).

*

Opinii clare, formulate după 
îndelungi cugetări.

Dacă toți cei care lucrează 
în sfera serviciilor ar respecta 
cele de mai sus și la fel și soli- 
citanții, n-ar mai avea loc dis
cuții contradictorii, insulte la 
care din păcate asistăm uneori.

Opinii consemnate de
• Estera SÎNA)

CINEMA
“PATRIA"- DEVA: Batman & Robin 
(24 ■ 30);
“FLACĂRA"- HUNEDOARA: Batman 
& Robin (24 -30);
“PARÂNG" - PETROȘANI: Crimă la 
1600 (24 - 27): Rommy & Michele (28 
-30);
"CULTURAL"- LUPENI: Mincinosul 
mincinoșilor (24 - 27); Michael (28 - 
30);
“ZARAND" - BRAD: Anaconda (24 - 
27); Trainsportting (28 - 30);
“PATRIA"- ORÂȘTIE: Trainsportting 
(24 - 27); Speed 2 (28 - 30); 
“LUCEAFĂRUL"- VULCAN: Lumea 
dispărută (24 - 27); Mincinosul 
mincinoșilor (28 - 30);
“DACIA"- HAȚEG: Speed 2 (24 - 27), 
Lumea dispărută (28 - 30);
"LUMINA" - ILIA: Atacul marțienilor 
(24 ■ 26);
“MUREȘUL",- SIMERIA: Pedeapsa 
luiArjun (24 ■ 26);
CASA DE CULTURA GEOAGIU-BĂI: 
Răscumpărarea (24 - ?6L

bândă subvenționată pentru 
procurarea de combustibil li
chid. De aceea suntem în im
posibilitatea de a procura cele 
300 de tone necesare func
ționării celor două centrale 
termice care funcționează cu 
combustibil lichid".

Presiunea gazului metan 
este încă o problemă. Nu se 
va putea asigura confortul co
respunzător dacă presiunea 
va fi sub valoarea de 200 mB.

"Până azi (21 oct. - nn) - 
mai spunea dl Pârvu - nu a 
sosit nici o comandă de la 
asociații. Și chiar dacă vor 
cere vor fi selectate în funcție 
de debitele ce le au". \

Dacă nu vor scădea debi
tele, conducerea societății 
care prestează aceste servicii 
este sceptică cu privire la în
ceperea furnizării agentului 
termic. Iar oprirea sistemului 
de încălzire nu se poate face 
decât pe întreaga scară sau 
bloc, altfel se creează un dis
confort termic, funcționarea 
instalațiilor în aceste condiții 
fiind necorespunzătoare. Se 
speră că la anul primăria va 
promova investiții orientate 
spre modernizarea centralelor 
termice care, de fapt, sunt 
proprietatea acesteia.

Estera SÎNA^
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PROPULSEAZĂ O VEDETĂ
Concursurile de fru

musețe au darul, prin 
ineditul lor, să devină și 
„rampa” de lansare a unor 
tinere laureate spre porțile 
afirmării artistice, așa cum 
s-a întâmplat și cu KIM 
BASINGER, căreia norocul 
i-a surâs încă de la 17 ani.

Actrița s-a născut la 8

PULBERE 
DE STELE

• decembrie 1953 în orășelul
• Athens - statul Georgia și
• după ce a fost declarată o 
‘„frumusețe a Sudului”•
• devine foto-model, iar în 
1 1970 obține un mic rol în 
‘serialul TV „Charlie’s An-
• gels” (îngerii lui Charlie). 
. Cum toate tinerele talente 
’visează să ajungă pe 
•marele ecran, în 1980
• debutează cu „Hard Coun
try” (Pământ aspru) și 
’ curând devine partenera lui
• Sean Connery în „Never
• Say, Never Again” 
’(Niciodată, să nu spui 
‘niciodată) - 1982, în regia
• lui Irving Kershner.

Cotitura în activitatea 
artistică se produce cu 
filmul ,, Nine and 1/2 
Weeks" (Nouă săptămâni 
jumătate) - 1984, în regia 
lui Adrian Lyne, o replică a 
,, Ultimului tango de la 
Paris”, transpusă în zilel^ 
noastre. Cu acest film, 
Kim Basinger își întărește 
poziția de star, continuând 
succesele personale cu 
„Fool for Love” (îndră
gostiți la culme) -1985, re
gia Robert Altman iar cu 
thriller-ul ,,No mercy” 
(Fără milă) -1986, regia Ri
chard Pearce, alături de 
Richard Gere, populari
tatea tinerei vedete atinge 
cotele cele mai înalte.

A mai interpretat roluri 
în ,, Nadine” - 1986, regia 
Robert Benton, sau „Blind 
Date” (întâlnire în în
tuneric) - 1987, în regia lui 
Blake Edwards. Așa cum 
s-a văzut, în urma 
concursului, nu a rămas o 
„Pin Up Girl “ sau „Cover 
Girl” (fata de pe coperta 
magazinului ilustrat)ci o 
adevărată actriță, dis
punând de resurse 
nebănuite.

Adrian CRUPENSCHi

Ultima zi petrecută în 
stațiune este fermecătoare. 
Se întâmplă momente de vis 
și chiar de comă, cum e 
cazul doamnei al cărei soț a 
sosit inopinat în localitatea- 
stațiune. Omul venise bine 
intenționat s-o însoțească 
spre casă, dar a găsit-o 
stând capră în păduricea din 
apropiere pozându-i unui 
bărbos care-i mâzgălea 
portretul... Ea a leșinat, 
bărbosul s-a suit într-un 
arbore cu o agilitate pentru 
care l-ar fi invidiat chiar și cel 
mai ager strămoș-uran- 
gutan, în timp ce soțul a 

MIC JURNAL 
DE CONCEDIU

înjurat îndelung în româno- 
arabă. Am căzut cu toții de 
acord că acest dialect hibrid 
se pretează perfect înju
răturilor și situației. Mulți au 
spus că doar germana se 
mai mulează atât de bine pe 
înjurăturile românești... 
însuși administratorul can
tinei care boncăluia toată 
ziua prin incinte s-a proțăpit 
în fața hotelului și, după 
câteva momente de tăcere, 
începu să urle: „Fac moarte 
de om - nu mai iert pe ni
meni. îmi lipsesc patru 
solnițe, șapte linguri, două 
căni și bucătăreasa. Dacă în 
cinșpe minute nu le am pe 
toate în fața mea, nimeni nu 
mai pleacă viu de aici! în 
fiecare lună să plătesc ho
țiile voastre, mă?” Vreo 
nouăzeci la sută am zis că e

• Citesc în presă zeci și 
zeci de luări de poziții în 
legătură cu certificatele de 
revoluționar. De subliniat 
ce spune scriitorul și 
criticul literar Alex. 
Ștefănescu: „Sintagma 
însăși certificat de re
voluționar este de altfel 
grotescă. Ce legătură poate 
să existe între iluminarea 
trăită de cineva în 
decembrie 1989 și pro
curarea de la un ghișeu a 
unui document cu sem
nătură și ștampilă? Romeo 
și Julieta aveau legitimații 
de îndrăgostiți? • La TV, în 
cadrul unei mese rotunde, 
un tânăr pletos, student își 
zicea el, tot intervine și tot 
subliniază că nu are nici o 
semnificație deosebită 
virginitatea fetei în mo

tâmpit, iar restul de zece la' 
sută au depus obiectele 
furate la picioarele călăului. 
Minus bucătăreasa, care nu 
era de găsit... Dracu-I pu- 
seăe, am zis noi, să-și 
angajeze o unguroaică faină 
trăsnet și văduvă la 
douăzeci și șapte de ani... 
încolo, în stațiune e animație 
mare: copiii plâng con
știincioși, latră vreo trei-patru 
câini, se alcătuiesc ultimele 
jurăminți de fidelitate între 
amanții de-un sejur, se 
promit întâlniri, divorțuri, 
abandonuri de familie, un 
ins cu figură de apaș 

afirmând chiar că e dispus 
să comită o crimă, oricât ar fi 
ea de oribilă - nevastă-sa... 
Dar, în general, sunt clipe de 
bună dispoziție: amintiri cu 
berbeci, câini și ciobani- 
ciobănași cu mustăcioară 
din cauza cărora o jună cu 
un mini din care nu mai 
rămăseseră decât bikinii, 
oftează prelung... în sfârșit, 
grupul este pus în mișcare 
cu ajutorul unor dulăi 
asmuțiți de un localnic 
răuvoitor. în consecință, ur
mează un cros de toată 
frumusețea și viteza, din 
care cauză unii trec vijelios 
pe lângă gara în care tocmai 
sosise trenul...

...Iar alte evenimente n- 
au mai avut loc.

Dumitru HURUBĂ

mentul căsătoriei, că e o 
pretenție anacronică 
pentru un bărbat. L-aș în
treba pe pletos dacă ar fi 
tare fericit - căsătorindu-se 
- să știe că iubita lui nevastă, 
femeia cu care va traversa 
existența împreună, s-a 

WiiBinifini
tăvălit cu vreo alți 3, 7 sau 
12 bărbați înainte de a-1 
cunoaște pe el... Și, parcă o 
văd pe iubita lui nevastă 
jurându-i că în viața ei nu 1- 
a iubit decât pe el...” • Re- 
ferindu-se la anii săi de 
studiu, Woody Allen 
povestea : „Am fost dat 
afară de la Universitatea 
din New York, chiar din

SPIIMI
îl văd schimbat, de câ

teva săptămâni îl găsesc tot 
îmbufnat, parcă i s-au înecat 
corăbiile, parcă ar fi legat în 
lanțuri ... se tănguie, se 
înfurie, nimic nu-i mai 
merge bine și parcă ghi
nionul s-ar ține de el pre
cum scaiul de blana oii.

De căte ori ne întâlneam, 
îl întrebam:

- ,,Ți-e bine? Cum te 
simți? Ți s-a întâmplat 
ceva?”

Primeam răspunsuri 
evazive: ba că-i mașina de
fectă, sau tocmai a plătit o 
reparație, ba că plouă, sau e 
vina guvernului care 
scumpește totul, ba că e 
prea obosit și stresat sau că 
e de vină șeful ori nevasta... 
ziua e prea scurtă și pro
gramul său prea încărcat, 
banii nu-i ajung nici pentru 
strictul necesar, în fine: e 
sătul de toate!

Dar, nu-i așa?, aceste 
probleme le avem cu toții. 
Ar fi atâtea motive pentru a 
dispera câte motive pentru 
bucurie dacă le-am analiza

© Regala lai Flugg
Cel care se mișcă lent e pe cel mai rapid drum 

spre faliment.
© Legea lui Witten
Când ți-ai tăiat deja unghiile constați că ai 

nevoie de ele.
© Din legile lui Lino
Viata îti dă alune când nu mai ai dinți.■ ’ ■ '

primul meu ah de studiu, 
pentru că am copiat la 
lucrarea scrisă la metafizică. 
Mă uitasem în sufletul 
vecinei mele de bancă!” • Re
gretatul Adrian Dohotaru, în 
al său „Jurnal din Infern”, 
definește POEZIA astfel :

„POEZIA ÎI DĂ OMULUI DI
MENSIUNI VASTE, LIBER
TATEA DE A SE MIȘCA ÎN 
TIMP ȘI SPAȚIU CU 0 
DEZINVOLTURĂ DE ADO
LESCENT ÎNDURERAT”.
• La începutul acestui secol, 
un reputat astronom, so
licitat de un ziarist să-și 
exprime, în 500 de cuvinte, 
părerea în legătură'cu 

mal bine. Orice problemă e 
ca un spin în talpă. Nu-i așa 
ce mic e? Ce loc mic 
ocupă?! 99% din talpă ne 
este sănătoasă, am putea 
atăt de bine să o folosim! Și 
atunci de ce șchiopătăm 
când în doar acel 1% e un 
spin?!

Omul înțelept va scoate 
spinele, deși știe prea bine 
cât e de dureros. Va defecta 
locul suportând durerea

CLEPSlDRAi
pentru puțin timp și va lăsa 
să se vindece urma. Apoi va 
tot plânge, va aștepta până 
ce coace buba și se va 
sparge. Va tot șchiopăta 
până ce într-un târziu va 
cădea spinul și cu greu 
locui se va vindeca.

Ei, dar cine știe dacă 
după atâta timp mergând 
șchiop nu va fi uitat cum 
este mersul normal...

ina DELEANU

existența sau inexistența 
vieții pe Marte, a răspuns 
printr-o telegramă : „No
body knows” (nimeni nu 
știe), nobody knows, 
repetat de 250 de ori... • Ne
urologii spun că dacă te 
sâcâie o măsea și-ți tragi 
una zdravănă cu ciocanul 
peste deget, nu mai simți 
durerea de măsea. Fe
nomenul se numește 
„dominanta Uhtomski" și se 
pare că a făcut carieră în 
societatea noastră în ultimii 
ani ... • Cine, în urbea 
noastră, n-a fost izbit de 
haosul sonor ce însoțește 
câte o mașină ce defilează 
pe „corso”? Mașini cu 
muzica urlând, simbol al 
mitocăniei triumfătoare...

Hie LEAHU

PRAGMATISM
ORIZONTAL: 1) Ipostaziant

aleatoriu intrat în corespondență; 
2)Punct ancestral de plecare în evoluția 
vieții - Leagănul tradițional al feți- 
frumoșilor noștri (pl.); 3) Esența tare a 
culmilor domoale - Boboc involt pe 
ramul împlinirilor; 4) Delimitare spațială 
cu contur precis - Rețea autohtonă a 
intreprinderilor piscicole; 5) Purgatoriu 
public pentru păcatele scrise - Șoapte 
susurate-n miez de noapte!; 6) Inel de 
siguranță călit la para focului - Imperativ 
al momentului de notorietate pub/ică; 7) 
Parolă de recunoaștere în masa ano
nimă - Prezență relevantă la parada 
modei; 8) Eredele deplorabil al vitregiilor 
sorții - A înregistra un supersonic de 
mare capacitate; 9) Camuflaj efemer al 
impurităților terestre - Boboc al unui ram 
ocrotit de lege; 10) Pragmatism 
matematic al unei adunări dez- 
umanizante.

VERTICAL: i) Notoriu explorator în 
geografia sufletului; 2) Figura clasică a 
beneficiului de apă chioară - Fardul țipător al 
unor chipuri aurii; 3) Poliță la purtător cu 
scadență imprevizibilă - Produs de serie din 
piele neagră; 4) Aspiratoare diletantă trecută la 
munca de jos - Pețitoare zveltă între clin și 
mânecă; 5) Simbol de apartenență cu număr 
de ordine - Cuprins de frisoane în febră 
ultraexpresionistă; 6) Micul leagăn al pruncului 
civilizației - Doamnă de companie din suita 
Euterpei; 7) Cavaleri ai hazardului cu prioritate 
la întâlniri - Conectat euforic la rețeaua 
dionisiacă; 8) Greșeală umană recunoscută 
printre genele plecate - Infinitival sistem de 
chemare la concentrare; 9) Tuleie tomnatice \ 
din barba lui Verde împărat - Soluție la 
îndemână pentru ieșirea la liman; 10) Act 
retroactiv cu titlu de împroprietărire.

Vasile MOLODET
DEZLEGAREA CAREULUI "ANIVERSARĂ" 

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE JOIA 
TRECUTĂ:

1) EDITORIALE; 2) TENACE-NAS; 3) .... 4) 
CITI-TĂNAR; 5) AȘI-AI-TIO; 6) /-...- TN; 7) EMA- 
ORAȘ-D; 8) TE-ANI-TRA; 9) . 10) MIA-TRANȘE; 
11) JURNALIȘTI

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul
poziției

Mb RC5,
DC4, Th1, pb3

Negru
Ra2, Tb2, p:a3

Soluția 
problemei din

■ăinumărul trecut:
1 ,Dh1! Nb7
2.C:b mat
1. ... C A 6■ u
2. Dh3 mat
1. ... Cd7!
2. C:d mat
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• Vând 1500 mp intravilan, 
vad comercial, toate facilitățile. 
Băcia, Șoseaua Națională, nr. 
60, tel.054 672144 (3406)

• Vând teren construcții, 
posibilități apă, gaz, tel. 
724596. (2541)

• Vând casă, dependințe, 
gaz, canalizare. Deva, str. 
Eminescu, nr. 56, tel. 612352 
(3444)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, str. Progresului, 15000 
DM. Tel. 092341454 (3469)

• Vând casă, 4 camere, teren 
1,5 ha, Buninginea - Alba, posi
bilități agrement. Tel. 058814484, 
058827343 (3471)

• Vând casă, teren, Cozia, nr. 
73. Informații 661346, 673184, 
după masa. (3475)

• Vând apartament 2 camere. 
Informații tel. 620984 (2408)

• Vând apartament 2 camere, 
central, parter.. Tel. 624122, 
232362 (3485)

• Vând urgent casă. Brad str. 
Liceului, nr.41, tel. 650814 
(3489)

• Vând apartament, str. Be- 
jan, bl. 61/34, preț 16.000.000 
fix. Tel. 627048, 625559 (3493)

• Vând Alfa Romeo 75, Twin 
Spark, capacitate 2000 cm.c, 
injecție, închidere centralizată, 
înmatriculată, 6500 DM, nego
ciabil. Tel. 092260038, 229025. 
(3512)

• Vând urgent, convenabil, 
Fiat Regata Combi Diesel, 
fabricație 1988, perfectă, nego
ciabil. Tel. 613045 (3478)

• Vând tractor U 651, trac
țiune integrală, plug, remorcă 
monoax. Tel. 620198 (3518)

• Vând Dacia 1410, stare 
perfectă, Orăștie, tel.642404, 
după ora 20. (3154)

• Vând remorcă, două roți, l,5 
tone, neînmatriculată,tel. 
641935, Orăștie. (3158)

• Vănd talon Opel Record, 2,3 
Diesel și piese de rezervă. 
Tel.762154. (2662)

• Vând Audi 80, Diesel, 
model 1986, înmatriculat, motor 
defect, negociabil.Hațeg,Aleea 
Școlii, nr.2/12, tel. '77000Ș. 
(2663)

• Vând motocultor cu coasă 
și freză. Tel. 212463 (3143)

• Spray contra ejaculării 
rapide,medicamente potență, 
frigiditate, afrodisiace. 016376 
273, 018 606134 (OP) (3424)

• CONTRA CUPOANE ofer 
160 kg.porumb boabe, sau 
200 kg. porumb știuleți. Tel. 
214770 (3456)’

• Vând două paturi cu saltele 
Relaxa ( 2 x 0,90 ) m.l. Tel.

614079, după ora 18. (3457)
• Vând cabină tractor U 445 

incompletă, 1. 150.000 lei. Tel. 
613777 (3509)

• Vând osciloscop 2 spoturi, 
multimetru numeric punte RLC, 
alimentator 12 V, rotopercu- 
tantă, placă vibratoare. Tel. 
624055 (3443)

• Vând calculator portabil 
COMPAQ. Tel. 233266, 0922- 
87198, orele 8 -15. (16)

• Cumpăr parchet uscat, fag 
sau stejar, 50 mp. Tel. 661054, 
230042, 092281345 (3468)

• Cumpăr repatriere. Tel. 
213162, lăsați eventual mesaj. 
(3486)

• Cumpăr urgent miere sal
câm și polifloră, preț negociabil. 
Relații tel.058 817952, 058/ 
817775 (3520)

• Vând televizor color Philips, 
videorecorder Sansui, cameră 
video digitală Panasonic VHS- 
C. Tel. 224345 (3494)

• Vindem gater Germania, 
0,55, cu proiect de montare și 
fier beton,pentru fundație, 
fasonat, gater două pânze, 
masă tivit cu randament. Vând 
sau schimb Raba dubă, 20 
tone, cu Raba carosată,10 
tone. Vând VW Transporter, 
1,5 tone, tip izotermă, pentru 
carne, preparate etc. sau 
schimb cu mașină trei tone. 
Informații tel.054/641918. 
(3153)

• Vând casă, grădină, gaz, 
apă, canalizare, Deva, tel. 
614648. (3702)

• Vând grădină intravilan, 
Orăștie, casă cu grădină, Geoa- 
giu, informații Alba lulia, tel. 
813925. (3157)

• Vând frigider vitrină, Arctic, 
Orăștie, tel.641502 (3159)

• Vând convenabil mobilă 
combinată, stare excelentă.Inf. 
tel.714862. (2525)

Închirieri
----- r^-..----- !—------l-----------

' Ofer spre închiriere 
garsonieră, ultracentrală, mobi
lată. Tel. 626037. (3516)

• Primesc în gazdă, în Deva, 
doi [două] eleve sau studenți. 
Convenabil, condiții excelente, 
informații tel.714862. (2535)

DIVERSE

• MULTI SISTEM SRL Deva 
firmă specializată în comer
cializarea și service-ul echipa
mentelor din domeniul tehnicii 
de calcul,angajează ingineri. 
Relații la tel.213280 (3418) (12)

• Meditez avantajos la mate
matică, clasele V-VIII, Informații 
la tel.215710. (2540)

• SC DECOMAR PROD- 
COM SRL SIMERIA, Cărpiniș 
nr.1 bis, angajează de urgență: 
strungar pentru metale, minim 
categoria 3, lăcătuș mecanic 
mașini și utilaje minim cate
goria 2, tâmplari de înaltă califi
care, eventual pensionari. 
Muncitori necalificați pentru 
prelucrare marmură și lemn. 
Tel. 231143, între orele 7-19 
(3504)

• SOCIETATE angajează 
urgent agent comercial cu 
experiență în desfacerea cos
meticelor. Salarizare deo
sebită. Tel. 233593, orele 9 - 
16. (3452)

• Societate comercială anga
jează creator, confecționer și 
croitorese. Informații tel. 
213201, între orele 8-15. (17)

• Student, meditez la mate
matică clasele V - VIII, tarif 
7500/oră. Tel. 627244 (18)

•SC ANDO LUX SRL Mintia 
angajează 3 barmani-ospătari 
pentru barul Mureșul din Mintia. 
Informații în Mintia, nr.40. (1238)

• SC ELVILA INT SA Deva 
anunță toți posesorii de certifi
cate SAFI că începând cu data 
de 15.11.1997 se sistează răs
cumpărarea integrală sau par
țială a certificatelor de investitor, 
prin achiziționarea de bunuri de 
consum comercializate de SC 
Elvila Int. SA. Informații tel. 
232824 (3459)

• A fost autorizată Asociația 
Familială LEONTE din Deva 
(autorizația 13817M997 ) cu 
activitate de comerț. (3472)

• SC DIMAGRA SA DEVA 
(FERMA 4 Deva) anunță că 
până în data de 15 noiembrie 
1997 primește de la acționari 
cupoanele pentru agricultură. 
(3496)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 8 ani de la 
trecerea în neființă a celei care 
a fost o bună mamă și soție

ANA TITU (NUTI).
Nu te vom uita niciodată. Fa

milia. (3137)
• Cu un gol în suflet, lacrimi 

pe obraji, ne amintim cu durere 
că se împlinesc 4 ani de când 
ai plecat, fără să te mai întorci, 
dragul nostru nepot MIHĂIȚÂ 
Bunica, mătușa, unchiul și

Rezultatele tragerii SUPER LOTO 5/40
din 23.10.1997

25-33-14-20-2- 15
Fond de câștiguri: 246.403.871 lei

Rezultatele tragerii EXPRES
din 23.10.1997

26-29-34- 18-20-42 '
Fond de câștiguri: 60.736.504 lei

<------------------------------------------------------------------>
pul școlar economic administrativ 

și de servicii Hunedoara 
Str. Al. Vlahuță 1 bis

Anunță organizarea concursului pentru 
ocuparea postului de secretară, în data de 10 
noiembrie 1997, ora 10.

Informații la telefoanele 711150 și 714052. 
(3701 )v

Marius. (3881)
• Au trecut 6 luni cje când ne- 

a părăsit draga noastră mătușă, 
preoteasa

DOINA PETRESCU
Nepoții Mariș (3781)
• Cu ce Doamne ți-am greșit 

/ In viața pământească / C-așa 
devreme ai hotărât / Ca să ne 
părăsească al nostru

CONSTANTIN MOCANU
la 36 ani. Astăzi se împlinesc 6 
săptămâni de la dispariția sa 
fulgerătoare. Comemorarea în 
25 octombrie 1997, la biserica de 
lângă Foricon Deva, ora 9 (3938)

• Acum când ți-am fi săr
bătorit frumoasa vârstă de 25 
ani, noi îți comemorăm 4 ani de 
când ai plecat pe drumul fără 
întoarcere, scumpul nostru fiu

MIHAITA MARIS
Parastasul duminică, 26 

octombrie. Părinții și fratele. 
(3481)

• Cu adâncă și nemărginită 
durere în suflet, soțul Traian, 
copiii Alina, Delia și Mihai 
anunță că au trecut șase 
săptămâni de la trecerea în 
neființă a scumpei lor soție și 
mamă

LAURA LAZAR
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 26 octom
brie 1997, ora 13, în Cimitirul 
Catolic Deva. Dumnezeu să o 
odihnească în pace. (3488)

• In 27 octombrie se împli
nește un an de la trecerea în 
neființă a scumpului nostru

JULA PARTENIE 63 ani.
li vom păstra neștearsă 

amintirea. Dumnezeu să-l 
odihnească. Familia Jula.

• Se împlinesc 6 luni de 
când dragul nostru soț, tată și 
socru,

VASILE HERBAN
ne-a părăsit pentru totdea
una.Nu te vom uita niciodată! 
Stela, Dorina și Nicu. (2642)

DECESE

• Magistrații din cadrul 
Tribunalului Hunedoara Deva 
anunță cu durere încetarea din 
viață a celui care a fost general 
- magistrat,

PREOTEASA MIRCEA
li vom păstra considerația, 
stima și prețuirea pentru tot ce 
a fost și rămâne pentru noi. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace I

• Familia Crișan anunță 
încetarea din viață, după o 
grea suferință, a nașei lor dragi

ELENA JURCA
născută DIC în vârstă de 78 de 
ani. Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa Mortuară Deva, 
înmormântarea va avea loc 
astăzi, 25 octombrie 1997, ora 
12,30. Dumnezeu s-o odih
nească în pace I (3484)

• Colectivul Șantierului 
ADP Deva este alături de fa
milia ing. lonescu Alexandru și 
prezintă condoleanțe la dece
sul celui care a fost

SAVAIONESCU
Dumnezeu să-l odihnească! 
(3487)

• Colectivul SDN Deva este 
alături de familia ing. lonescu 
Alexandru și prezintă condo
leanțe la decesul celui care a 
fost

SAVA IONESCU.
Dumnezeu să-l odihnească ! 
(3784)

■ Familia ing. Gheorghe 
Brânzan este alături de fami lia 
ing. Alexandru lonescu la 
pierderea tatălui

SAVA IONESCU
Sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să-l odihnească ! 
(3287)

•împărtășim durerea fami
liei domnului ing. lonescu 
Alexandru la pierderea (atăli

SAVA IONESCU.
Dumnezeu sâ-l odihnească 
Familia David (3887)

•Familia lonescu Alexan
dru împreună cu soția Letiția 
și copiii Alex și Sorin, cu 
adâncă durere în suflet și 
inima sfâșiată de durere, 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost un bun tată, 
socru și bunic

SAVA IONESCU
înmormântarea va avea toc 
duminică, de la Casa Mortuară 
Deva. Lacrimile noastre te vor 
însoți pentru totdeauna (3490)

• Personalul Filialei Con- 
transimex SA Deva este alături 
de familia ing. lonescu 
Alexandru la marea durere 
pncmuitâ do decesul tatălui sâu

SAVA IONESCU
și transmite sincere condo
leanțe (3497) 

• Conducerea Clubului AS 
Minerul Certej și colegii de 
echipă sunt alături de Cristi 
Zalomir la greaua pierdere 
pricinuită de decesul tatălui 
său,

IOAN ZALOMIR.
(3850)

• Suntem alături de colega 
noastră , dr.Zăgrean Maria , la 
marea durere pricinuită de dece
sul mamei sale. Colegii de la 
Serviciul de Urgență - Ambulanță 
Deva. Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate! (3498)

• Colectivul SC Tricotex 
Deva este alături de patroana 
Petca Ștefana și sora Adelina, 
greu încercate de pierderea 
mamei. Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (3482)

WjbVREDIEn
Vremea se menține rece. 

Cerul va fi variabil, cu înnourări 
trecătoare și izolat este posibil să 
burnițeze. Vântul va sufla în 
general slab. Temperaturile mini
me vor oscila între -3 la +2 °C, 
iar maximele între +7 și 12 °C.

Frecvent, se va produce 
ceață, care izolat la câmpie va 
persista. (Corneliu Sirca)

— -------------------- 1

O nouă biserică la
Vintu de Jos

9 I

Duminică 26 octombrie are loc sfințirea Bisericii 
Evanghelice "Ecaterina" din VințudeJos.

Noua biserică a fost construită de către Johan Lutsch 
în memoria soției sale Ecaterina care a trecut în lumea 
neființei de curând.

Familia Lutsch îi invită pe toți apropiații duminică, la 
ora 12, la Sfântul lăcaș din Vintu de Jos.

Cornel POENAR

/?-----------------------------------

Un echipaj al serviciu
lui Poliției Rutiere al Muni
cipiului Deva, format din 
domnii Gheorghe Cristea 
și loan Horvat, a efectuat 
joi 23 octombrie a.c. în 
jurul orei 20 un control pri
vind respectarea semni
ficației indicatoarelor ruti- 
lere în municipiu.
K -

Au "uitot" semnificatia 
indicatoarelor rutiere

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

terzice circulația pe stra
da Lucian Blaga spre 
Aurel Vlaicu a fost mon
tat de aproape o lună, 

ORGHE BULZ (AUTO frecvent mai mulți con- 
974) pensionar și ducători auto nu sunt

MEO VINTILESCU atenți la trafic, ignorând

într-un timp scur 
strada Lucian Blaga\â^ 
intrat pe sens interzis tr0F 
conducători auto : SEVER (auto 1 HD 9294), profesor regulile de circulație. 
BOGDAN (auto HD 22 la unul din liceele devene.

Deși indicatorul care in-ADI), mecanic auto, Cornel POENAR
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CE OCAZIE, 
ITATE PRIN
TUL LIBER rr

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !
O

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI ■ DAEWOO GOLDSTAR^ ARCTIC 
GĂEȘTI

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră.
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
NOIJEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/LUNĂ, 
PLUS TAXELE POȘTALE.
Avantajul abonamentului este în continuare, evi
dent, de șapte exemplare, primite gratuit pe lună 
față de cumpărarea cu bucata, adică jumătate din 
prețul abonamentului.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 
LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți 
abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă. 
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ și la factorii 
poștali - numai cu bani în numerar - , iar la 
RODIPET, la sediul din Deva, în numerar și prin 
virament. Relații la telefoanele 213007, 233178. 
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT® ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI
• BUTELII DE ARAGAZ® BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI

VIDEO RECORDERE • ASPIRATOARE • MIXERE ȘI ROBOȚI DE 
BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DE FRUCTE® COVOARE ȘI MOCHETE...

Și multe altele!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 12 RATE
CU AVANS NUMAI 10 %

MAGAZINUL NOSTRU - ORĂȘT1E, str. BÂLCESCU, nr.ll, tel. 647496

Administrația
S.C. “Hațegtrans” S.A. Hațeg

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de»
17 noiembrie 1997, ora 10, care se va ține la sediul societății, 
având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea statutului privind structura acționariatului.
2. Stabilirea tipului societății (deschisă sau închisă - 

privind vânzarea acțiunilor pe care le dețineți.).
3. Stabilirea pieței organizate a valorilor mobiliare pe care 

vor fi tranzacționate acțiunile (RASDAQ sau BVMB).
4. Stabilirea registrului independent privat autorizat, care 

tine evidenta acționarilor societății.II» J
5. Alegerea cenzorului extern independent autorizat de 

CNVM. '
6. Confirmarea administratorilor.
7. Diverse.
Rugăm a avea la dumneavoastră certificatul de acțiuni și 

buletinul de identitate. (3650)

SOCIETATE româno - israeliană 
angajeaza pentru Județul Hunedoara 

reprezentanți vânzâri 
condiții: minim 12 clase, minim 35 ani, 
preferabil permis categorie B și auto 
șofer profesionist 
condiții: posesor categorie B, C, cunoștințe mecanice 
domiciliul în Deva, maxim 45 ani 
cofetar, patiser
Acte necesare: curriculum vitae, foto tip buletin 
serie pașaport, copie xerox studii.
Informații la telefon 219167 zilnic .13 - 16 _
(exclus sâmbăta - duminica).

&

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PURLICE ȘI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT, JUDEȚUL HUNEDOARA
7 9

cu sediul în Deva, str.1 Decembrie, nr.30, județ Hunedoara, telefon 054-219544
organizează

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECȚIE
la obiectivul investiții:
1. Dotarea sediului D.G.F.P.C.F.S.Hunedoara, str.1 Decembrie, 

nr.30, Deva, cu CENTRALĂ TELEFONICĂ AUTOMATĂ - REȚEA 
DIGITALĂ CU SERVICII INTEGRATE PABX - ISDN

2. Proiectare, instalare și asigurare service.
3. Persoana juridică achizitoare: D.G.F.P.C.F.S.Hunedoara
4. Sursa de finanțare: Bugetul statului
5. Organizatorul licitației: D.G.F.P.C.F.S.județ Hunedoara, 

municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.30, tel.054-219544; 054-216364.
Termenul limită de depunere a documentelor este de 17.11.1997, 

ora 12,00.
Deschiderea licitației publice: 18.11.1997, ora 10,00.
Documentele licitației se pot procura contra 

cost la sediul D.G.F.P.C.F.S.Hunedoara - Deva.
Condiții de participare: sunt acceptați ofertanți care îndeplinesc în 

totalitate condițiile de calificare care sunt precizate în anexa DL 1 - 
din Normele Metodologice aprobate de M.F.- MLPAT nr.1743/69/N/ 
1996 și care acceptă ca decontarea echipamentelor să se facă în 
limita a 30 de zile de la data livrării.

BANCA AGRICOLĂ SA
DEVA

vinde la licitațieI
- Solarii tip tunel. Licitația va avea loc la data de 31.10.1997, 

ora 9, la sediul societății comerciale SC Horticola SA Sîntandrei, 
nr.2 și SC Solaria SA Sîntandrei, nr.2.

-Un tractor U 6.50, un tractor DT 44.5, două tractoare 
SV - 44.5, un buldozer S - 1.500, două tractoare SV - 44.5, 
o remorcă RBB - .5, două mașini de împrăștiat gunoi 
MICV-2,2.

Licitația va avea loc la data de 31.10.1997, ora 10, la sediul 
SC Viticola SA Șoimuș.

Informații la telefon 2130.54,21626.5,213.596 - Banca Agricolă.
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Majoritatea dintre noi 
(locuitori ai Devei), atunci 
când pornim la cum
părături, căutând ceva 
anume, începem sau ne 
bizuim în primul rând pe 
oferta magazinelor din 
zona centrală a orașului. 
Deveni fiind, mergem 
practic „la țintă”, cu
noscând deja profilul 
diverselor spații comer
ciale, nu prea mai luăm 
seama la, la „cartea de 
vizită” ce s-ar cuveni să 
întâmpine clientul încă 
înainte de a trece pragul 
magazinului. Cele mai 
multe pun într-adevăr preț 
pe acest gen de reclamă, 
preocupându-se ca vi
trinele să fie de la sugestiv 
până la atractiv decorate, 
cu produsele respective, 
cu felurite și colorate 
inscripții etc. Altele, însă, 
îl lasă pe trecătorul nea
vizat să presupună mai 
degrabă cam despre ce ar 
fi vorba dincolo de 
tejghea...

La unul din cele două 
magazine „Rhea” (vizavi 
de Casa de Cultură), spre 
exemplu, te-ar putea ghida

UNDE E
RECLAMA?...

doar cele două embleme- 
reclamă - „Impulse” și 
„Margaret Astor” 
atârnate în spatele ușii, 
pentru că prin „țesătura” 
de verdeață a plantelor 
ornamentale ce ocupă 
întreaga vitrină nu prea 
mai zărești mare lucru. La 
celălalt magazin e „țesă
tura” grilajului și vreo 
două însemne „Carmens”, 
cum că ar fi și ceva 
încălțăminte pe-aici, însă 
de convins te vei convinge 
înăuntru.

La magazinul alăturat, 
după cum scrie, se 
execută încălțăminte la 
comandă, precum și 
confecții, lenjerie (pre
zentare și desfacere). 
Expuse, în exclusivitate, 
sunt produse din mase 
plastice (vănițe, lighene și 
alte recipiente)...

Tot în aceeași zonă, 
având aceeași Intrare cu 
„Coafură”, e un alt spațiu 
comercial care practic nu- 
ți spune nimic, numai în 
momentul în care îți lipești 
privirea de vitrină, spre a 
putea desluși oferta 
acestuia. „Manevră” nece
sară și în cazul... cofetărie 
o fi, probabil, după cele 
câteva mese și scaune ce 
se zăresc de afară (str. 1 
Decembrie), căci de nume 
și altă lămurire nici po
meneală.

Nu se vor acestea toate 
decât simple constatări de 
trecător - cumpărător, care 
mai știe că „reclama e 
sufletul comerțului”... (G. B.)• • • ••••••••••••••a

REDRESAREA ECONOMICĂ A 
ROMÂNIEI ÎN CONCEPȚIA UDMR

Așa cum anunțam în ziarul 
nostru de joi 23 octombrie a.c., 
a avut loc la Deva o conferință 
de presă organizată de Filiala 
Hunedoara a Uniunii Democrate 
Maghiare din România. în 
debutul manifestării, dl Nicolae 
Segesvari, subprefectul ju
dețului, membru în conducerea 
filialei, a prezentat clar și într-o 
concepție unitară lucrările 
Congresului al V-lea al UDMR, 
ce au avut loc relativ recent la 
Târgu Mureș și “Lista priorităților 
privind aplicarea programului de 
guvernare", document adoptat 
de forumul respectiv, lată 
principalele prevederi ale 
acestuia: UDMR consideră cel 
mai important obiectiv al 
perioadei următoare redresarea 
economiei românești, orice alt 
obiectiv trebuind să fie lăsat în 
plan secund. Pentru atingerea 
acestui deziderat se impune 
accelerarea privatizării, con
tinuarea reformei în ministere, 
promovarea unei legi privind 
patrimoniul consiliilor locale, 
atragerea capitalului străin 
paralel cu încurajarea celui 
autohton, sprijinirea între
prinderilor mici și mijlocii, re
lansarea investițiilor, intro
ducerea impozitării pe venit, 
eliminarea blocajului financiar, 
privatizarea băncilor, recon- 
versia forței de muncă dis- 
ponibilizate. în acest context 
trebuie realizată o protecție

UIM NOU AVERTISMENT 
ADRESAT EXECUTIVULUI

Ieri, la Sala Mică a Casei 
de Cultură din municipiul 
Deva s-a desfășurat o în
tâlnire de lucru între 
reprezentanții Uniunii 
Sindicatelor Libere din 
județul Hunedoara afiliate la 
C.N.S.L.R. Frația, Pre
fecturii, Consiliului Jude
țean, F.P.S., Direcției Muncii 
și Protecției Sociale. Deși au 
fost invitați și parlamentarii 
de Hunedoara, nu a răspuns 
decât un deputat al P.D.S.R.

Tema principală a dia
logului tripartit l-a re
prezentat continua de
gradare și distrugere a 
industriei românești, blo
carea investițiilor, trans
formarea țării într-o piață de 
desfacere pentru com
paniile străine, scăderea 
sub limită a nivelului de trai 
și accentuarea stării de 
criză economică.

Reprezentații sindi
catelor C.N.S.L.R.Frăția - 
Hunedoara sunt de părere 
că: "perioada de grație 
acordată Guvernului și 
Parlamentului a expirat de 
mult timp și cetățenii țării nu 
mai acceptă să devină 
cobaii unui program de 
guvernare conceput în 
laboratoarele unor instituții 

socială mai concretă prin 
adoptarea noii Legi a pensiilor, 
construirea de locuințe sociale, 
adoptarea Legii asigurărilor de 
sănătate ș.a.

Răspunzând întrebărilor zia
rului nostru dl Nicolae Segesvari 
și dl Marton Borbely președintele 
Filialei județene a UDMR au spus:

• în județul nostru sunt 
doar trei localități care îndeplinesc 
condiția instalării de plăcuțe 
bilingve - au peste 20 la sută din 
populație de etnie maghiară - 
satele Jeledinți din comuna

CONFERINȚĂ
DE 

PRESĂ

este normală, dar este o cale 
mai rapidă de soluționare a unor 
cerințe urgente, ținându-se 
seama că parlamentul lucrează 
foarte încet;

• filiala județeană UDMR 
colaborează bine cu filialele și 
organizațiile partidelor aflate la 
putere în România;

• se impune adoptarea 
cu urgență a Legii funcționarului 
public și salarizarea co
respunzătoare a acestuia.

Recenta vizită a dlui Gyula 
Horn, premierul Ungariei, în 
România reprezintă un moment 
important în strângerea 
legăturilor dintre cele două țări, 
Ungaria și România, acționând 
împreună pentru integrarea în 
structurile europene, se vor 
sprijini reciproc în promovarea 
în Europa și în lume a unui 
climat de pace și bună 
înțelegere. Se cere, de ase
menea, acționat - datorie ce 
cade în sarcina diplomației 
românești - pentru grăbirea 
acordării vizelor cetățenilor 
români pentru a putea călători 
liber în străinătate. Referitor la 
inițiativa unui lider al UDMR cu 
privire la Statutul Țării Secuilor, 
dl Marton Borbely a afirmat că 
este o aberație, inițiativa li
derului respectiv, iar UDMR nu o 
acceptă și nu o aprobă.

Traian Bondor^
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I Guvernul o lasâ 
I mai moale

Ieri trebuia să aibă loc o 
ședință de guvern In cadrul 
căreia, printre altele, urmau să 
se adopte măsuri de sprijinire 
a populației pentiu a face față 
cheltuielilor deosebit de mari 
pe timpul Iernii cu încălzirea 
locuințelor, consumul de 

^energie electrică și altele.

| STAREA
MEDIULUI
Privind calitatea 

factorilor de mediu in 
Județul Hunedoara 

pentru perioada 
i 13-19 octombrie, 

vă informăm:
I Valorile medii și maxime 
. pentru poluanții gazoși și 
! pulberile de suspensie, s-au 
1 încadrat în limitele pre- 
I văzute. Valorile maxime au 
| fost înregistrate în zona 
| Hunedoara la data de 14 
| octombrie pentru dioxidul de 
| azot și pulberi de suspensie, 

iar în zona Petroșani în ziua 
1 de 14 octombrie pentru 
I dioxidul de sulf.

Pulberile sedimentabile 
| au înregistrat depășiri ale 
| limitei admise de 17gr/mp/ 
| lună în zonele Teliuc de 15 
i ori și Chișcădaga de 2,43 
[ ori.

Valorile radioactivității 
i beta globale și ale dozei 
I gama absorbită s-au în- 
| cadrat în limitele de variație 
| ale fondului natural la toți 
| factorii de mediu analizați.
■ Materiile în suspensie pe 
* râul Jiu provenite în 
1 principal de la unitățile de 
I extracție și prelucrare a 
I cărbunelui, au avut pentru 
| perioada menționată o 
\____________

F

După măsuri autoritare și 
rigide, care au provocat 
nemulțumiri în rândul 
populației, lată că guvernul o 
lasă mai moale șl întinde o 
mână de ajutor simplilor ce
tățeni al patriei. Să fie acest 
gest o reacție față de re
centele proteste ale revo
luționarilor șl partidelor de 
opoziție? A ajuns executivul 
la concluzia că trebuie să 
trateze națiunea mal cu 

valoare medie de 1120.0 | 
mg./1 și o valoare maximă i 
de 1851.0 mg./1. Față de ! 
perioada anterioară se j 
evidențiază o reducere cu * 1 
274 mg./1 pentru valoarea I 
maximă. în ziua de 7 oc- I 
tombrie ’97, între orele 15- | 
17 s-a produs o poluare | 
accidentală la SC i 
“CASIAL” SA CHIȘCĂ
DAGA prin deversarea a 
cca.1,5 tone păcură I 
provenită de la depozitul I 
de păcură. Evenimentul s- | 
a produs ca urmare a | 
exploatării necorespun- | 
zătoare a decantorului i 
separator. Păcura s-a 
deversat în șanțul de 
gardă și de acolo în pârâul I 
Caian. Unitatea a luat I

Mărtinești, Răcăștie, aparținător
municipiului Hunedoara și Cristur 
aparținând Municipiului Deva;

• la Congresul al V-lea al 
UDMR organizația județeană 
Hunedoara a fost apreciată pentru 
activitatea desfășurată, în numele 
ei vorbind dl Nicolae Segesvari;

• în prezent filiala are 4000 
de membri, din care 1700 plătesc 
cotizație, ceea ce reprezintă circa 
6,7 la sută din populația maghiară 
a județului;

• într-adevăr, modificarea 
prin ordonanțe a legilor organice - 
cum este cea a învățământului și 
a administrației publice locale - nu

străine care nu au nimic cu 
poporul român”.

în cadrul raportului 
privind poziția Uniunii 
Sindicatelor Libere din ju
dețul Hunedoara în contextul 
evoluției socio-economice a 
României în anul 1997, 
președintele acesteia, dl 
Gheorghe Pâs, a supus 
atenției celor prezenți un 
program de revendicări în 
opt puncte, care vizează 
elaborarea de măsuri 
adecvate pentru promovarea 
reformei și relansarea 
activității economice, 
reducerea fiscalității, asi
gurarea unei protecții 
sociale pentru pensionari și 
categoriile sociale defa
vorizate.

Discuțiile pe tema pro
pusă de sindicate au luat, pe 
alocuri, nuanțe contra
dictorii, opiniile privind pro
movarea reformei fiind di
ferite.

Reprezentanții sindi
catelor afiliate la C.N.S.L.R.- 
Frăția mai spun că nu pot 
privi cu nepăsare la faptul că 
tot mai mulți salariați sunt 
transformați în pomanagii ai 
Guvernului, după care sunt 
trimiși nicăieri și spre 
nimic.”

Corne! POENAR
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măsuri de oprire a fe
nomenului, iar pe șanțul 
de gardă a executat 
baraje pentru a opri 
accesul combustibilului în 
râul Mureș.

A.P.M. Deva a realizat
deplasarea la fața locului, | 
stabilind cu factorii de i 
răspundere un plan de 
măsuri pentru prevenirea ' 
pe viitor a poluărilor acei- I 
dentale. S.G.A.Deva a | 
aplicat unității menționate i 
o contravenție în valoare 
de 1.000.000 lei în I 
conformitate cu Legea | 
Apelor nr. 107/1996.

binișorul, de frica unor even
tuale manifestări de protest șl I 

mai mari? Cine știe... <
Cert este doar faptul că ■ 

guvernul își menține cu . 
consecvență tactica ezitărilor I 
și bâlbâielilor cu care ne-a | 
obișnuit până acum. j

Drept pentru care ședința a . 
fost - ați ghicit - amânată! Pe 1 
astăzi. Mal bine să fie în I 

weekend românul când o să | 
afle cât o să-i fie de cald la i 
Iarnă.

Tiberiu tstrate 1
____________________ ✓

B CUVÂNTUL 
LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIUISTRATE- 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MINEL BODEA, NICOLAE TlRCOB-membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 211269, 225904 (depozit magazin); Fax 218061
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției și la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a 
colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare 
computerizată 

“CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la 

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 
ALBAIULIA

Tel. 058-812126


