
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• A 93-a Adunare Generală a Astrei • Veniți cu 

barca în parcare • Este timpul clarificărilor • 
Cerințe sunt, dar nu este dotare • Primarul din 
Rapoltu Mare ne spune adevărul • Școala 
„Andrei Șaguna” - manifestări omagiale • La 

^închiderea ediției

COTIDIAN INDEPENDENT

ÎN EDIȚIA DE MÂINE:
.5

• Pagina specială „Reformă-Restructurare”
• „Club T” - La finalul festivalului „Stelele 
Cetății” * Regionala de Gaz Metan Deva se 
adresează consumatorilor de gaze naturale • 
Date statistice privind starea economiei 

Vjiunedorene_______________________________

APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
LIBER

ANUL IX ■ Nr. 2003 ■ Marți, 28 octomorie 1997 8 pagini n 500 LEI

MESAJULCONTEAZĂ
După alegerile din 

noiembrie 1996, procesul 
reformei a fost accentuat, 
impunând costuri sociale 
extrem de dureroase. Ori
cine constată că viața e 
mai grea, banii sunt mai 
puțini, mărfurile mai 
scumpe. Drumul spre eco
nomia de piață este într- 
adevăr dur. însă reforma 
presupune efort, curaj, risc 
și asumarea suportării 
greutăților. Guvernul mer
ge însă înainte pe acest 
drum. Mai face greșeli, se 
mai bâlbâie, ia hotărâri 
pripite asupra cărora 
revine, însă toate s.e 
învață.

Această stare generală 
critică în care se află tara 
a determinat opoziția să se 
manifeste violent. Trei 
partide foste surori în 
guvernarea anterioară și 
care încearcă să-și dea din 
nou mâna - PDSR, PRM și 
PSM - au organizat în 
cursul săptămânii trecute

un miting de protest în 
Capitală, cu două obiective 
clar formulate:

1. Demisia imediată a 
Guvernului Ciorbea și

2. Organizarea de alegeri 
parlamentare și pre
zidențiale anticipate cel 
târziu până în luna februarie 
1998.

Nimic anormal. Este

dreptul opoziției să se 
manifeste, sunt reguli ale 
democrației și nu trebuie 
interpretat în altfel. Mai ales 
că Guvernul dă motive 
serioase - nemulțumiri și 
proteste - pentru sugru
marea întreprinderilor mici și 
mijlocii, fiscalitatea excesivă, 
sumedenia de ordonanțe de 
urgență, birurile care apasă 
nemilos populația nu potsă- 
i lase insensibili pe oameni.

Numai că lucrurile tre
buie gândite bine. Să nu 
uităm că acest Guvern are 
și unele realizări. în nici un 
an de zile nu putea face 
minuni. Adică ar trebui 
lăsat să lucreze. Și ajutat, 
corectat atunci când 
greșește. Este și aceasta 
c misiune a opoziției. A 
striga jos tu, ca să urc eu, 
a cere schimbarea când 
nu ai ce pune în loc 
înseamnă miopie politică. 
Iar încurajarea unor 
acțiuni destabilizatoare, 
îndemnul la nesupunere și 
la proteste gratuite, cum 
procedează liderii PDSR, 
PRM și PSM, nu au darul 
să limpezească apele 
tulburi în care plutesc 
românii la această oră, 
dimpotrivă leînvolburează 
și mai mult.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

— Iubito, spune-mi două vorbe minunate care 
unesc doi îndrăgostiți pe veci!

- Sunt gravidă!

Conferință de presă
Prăpastia dintre ce li s-a 

spus și ce au văzut
Scriam cu un timp în 

urmă despre a treia ediție 
a parteneriatului didactic 
dintre Institutul Pedagogic 
Arras (Franța) și Liceul 
Pedagogic „Sabin Drăgoi” 
Deva. La încheierea 
stagiului de practică a 
delegației franceze con
ducerea liceului devean a 
organizat o nouă con
ferință de presă. Am putut 
afla că fiecare student 
francez a realizat mai multe 
ore de predare (5-7) decât 
se propusese inițial, că 
s-au prezentat bine atât ei 
cât și elevii deveni, pentru 
care această schimbare

(limba franceză predată de 
cineva care o vorbește 
curent, de un tânăr) este 
benefică.

Dl Liviu Popescu, 
directorul Liceului Pe
dagogic „Sabin Drăgoi” 
Deva, aprecia că după 20 
de zile” studenții francezi 
au avut o adevărată 
revelație în privința civi
lizației noastre”, au fost 
impresionați de inteligența 
și cunoștințele copiilor. 
S-a lyai precizat că întregul

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)

Iarna este aproape. La munte, fulgii de nea o vestesc devreme.
De pe muchia Lolaia, din Retezat, cabana „Pietrele” abia se distinge 

la „strunga” drumurilor din munți.

înțeleseră și colaborare
Comisia Consultativă de 

Dialog Social a analizat re
cent situația acută creată în 
comuna Teliuc cu privire la 
lipsa de căldură la Școala cu 
clasele V-VIII și la blocul de 
nefarhiliști, în cadrul unei 
întruniri la care au participat 
primarul comunei, directorul 
Sucursalei Miniere Poiana 
Ruscăi, conducerea Inspec

• Depuneri de coroane și Jerbe de flori .
Cu prilejul “Zilei Armatei Române”, sâmbătă 25 octombrie 

I ac., la cimitirul Eroilor din municipiul Deva a avut loc solemnitatea I 
| depunerii de coroane și jerbe de flori.

Alături de ostași și cadre militare, la acest emoționant . 
moment au participat veterani de război, reprezentanți ai unor I 
instituții județene și locale, ai unor societăți comerciale, | 
elevi. (V.N.) y

27 OCTOMBRIE
1 dolar SUA 7730 lei
1 marcă germană 4370 lei
100 yeni japonezi 6343 lei
1 liră sterlină 12721 lei
1 franc elvețian 5296 lei
1 franc francez 1304 lei
100 lire italiene 447 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

toratului Școlar Județean și 
directorul RAIL Hunedoara. 
S-a hotărât trecerea cen
tralei termice aparținând 
unității miniere în custodia 
RAIL Hunedoara. în acest fel 
se asigură, începând cu 27 
octombrie a.c., căldură su
ficientă la școala menționată 
și blocul de nefamiliști din 
localitate. (Tr. B.).

■ Ziua Armatei Române. 
Sâmbătă, 25 octombrie, a fost 
Ziua Armatei Române. Cu 
acest prilej, șeful statului, 
Emil Constantinescu, s-a 
aflat la Cărei, unde a 
sărbătorit Ziua Armatei cu 
autoritățile locale. Preșe
dintele țării a înmânat patru 
drapele de luptă unor unități 
militare și a recunoscut 
bugetul sărac acordat 
armatei.

■ “Crizantema de aur", 
în perioada 21-24 octombrie 
a.c., la Târgoviște s-a des
fășurat cea de-a 30-a ediție 

RCTROSPCCTIVD
a Festivalului “Crizantema 
de aur”. în cadrul celor două 
concursuri - de interpretare 
și de creație - au evoluat, 
alături de câțiva debutanți, 
nume sonore ale romanței și 
muzicii populare românești.

■ Vlad Șoare - măr al 
discordiei? în urma unei 
percheziții polițienești în 
casa părinților viceguver
natorului Băncii Naționale a 
României, Vlad Soare, 
acesta și-a dat demisia din 
funcție. Incidentul continuă 
să facă vâlvă în mediile 
financiare, în lumea politică 
și în presă.

■ Noua Lege a 
minelor. Camera Deputaților 

a dezbătut și votat noua 
Lege a minelor care 
prevede, între altele, măsuri 
de refacere a mediului, în 
urma exploatărilor miniere 
la suprafață.

■ Congresul AFDPR, 
de la Poiana Brașov. După 
ce o parte a Asociației 
Foștilor Deținuți Politici din 
România, în frunte cu pre
ședintele PNȚCD, Ion 
Diaconescu, a Organizat un 
Congres la București, unde 
l-a ales președinte al 
Asociației pe Cicerone loa- 
nițoiu, săptămâna trecută a 

avut loc Congresul “aripii” 
Constantin Ticu Dumi
trescu, la Poiana Brașov, 
care l-a reales pe acesta în 
funcția de președinte al 
AFDPR.

■ Negociatorul șef ne 
examinează temele. S-a 
aflat din nou în România dl 
Poul Thomsen, negociatorul 
șef al Fondului Monetar 
Internațional pentru Româ
nia, care s-a interesat și s-a 
arătat nemulțumit de modul 
cum decurge privatizarea, 
de repartizarea bugetului 
etc. Dl Thomsen a discutat 
cu unii membri ai Gu
vernului, le-a dat noi 
indicații.

FLMH
□ „Primul ajutor la 

copii”
Este titlul seminarului 

pentru cadre didactice 
organizat în perioada 27- 
30 octombrie a.c. de 
Crucea Roșie a landului 
Baden (Germania), la se
diul Filialei de Cruce Roșie 
a județului nostru din 
Deva. Seminarul are profil 
medical și la el participă 
persoane cu cunoștințe în 
domeniu (surori medicale, 
medici pediatri). (V.R.)

□ Corviniana III.
Dincolo de prezen

tarea (în plen și pe sec
țiuni) a interesantelor 
lucrări din cadrul simpo
zionului „Hunedoara - va
tră de istorie, cultură și 
civilizație românească", 
acestea vor fi valorificate 
prin publicarea lor în cel 
de-al treilea volum al 
Muzeului „Castelul Cor- 
vineștilor” - „Corviniana”, 
ce urmează a se tipări în 

cursul acestui an și începutul 
anului viitor. (G.B.)

□ Conferință de presă
Conducerea filialei 

județene a Partidului 
Democrat a organizat ieri, 
la sediul său din Deva, o 
conferință de presă unde 
s-a' discutat pe marginea 
problemelor actuale cu 
care se confruntă țara și 
obiectivele activității 
partidului. Vom reveni 
asupra acestei manifestări. 
(Tr- B.)

□ Sfințire
Duminică, 2 noiembrie 

a.c., ora 9, în satul Trestia 
(Băița), are loc sfințirea 
bisericii ortodoxe din 
localitate în prezența 
episcopului Aradului și 
Hunedoarei, P.S. Timotei. 
Cu același prilej se 
sfințește și monumentul 
eroilor satului căzuți în 
primul și al doilea război 
mondial. Sunt așteptați toți 
fiii satului! (M.B.)

FLMH
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Dl. Aurel Sfârlogea, din 
satul Pojoga, comuna Zam, 
pensionar, este un împătimit al 
plaiurilor din împrejurimi, 
adevărate locuri de basm și de 
visare dar și istorice. Pasionat 
până la culme și de agroturism 
în zonă, de istoria locală, 
dumnealui a ținut morțiș să-și 
încropească, după posibilități și 
deocamdată provizoriu, ca 
orice om chibzuit, o mică 
gospodărie din bârne, cu 
pământ și animale, exact pe 
vatra mustind de istorie, la circa

Prăpastia dintre ce li s-a spus și

(Urmare din pag. 1)

stagiu s-a desfășurat „fără 
scenarii”, oaspeții având 
deplină libertate de mișcare 
și informare, posibilitatea de 
a vedea realitățile de la noi, 
cu lucruri bune și rele. Acest 
lucru a fost de altfel apreciat 
de tinerii francezi care au 
observat și aspecte, dacă nu 
neapărat negative, după cum 
spuneau ei, oricum care i-au 
contrariat (felul cum se con
duce mașina aici, de pildă).

Pe lângă activitatea 
pedagogică, de bază, sejurul 
în județul nostru le-a permis 
studenților din Arras să 
cunoască personalități, 
oameni deosebiți cât și 
locuri și obiceiuri. La 
schimbarea imaginii despre 
civilizație și comportamentul 
nostru a contribuit mult și 
întâlnirea cu .cercul condus 
de prof. Mircea Lac, „unul 
din , puținii păstrători ai 
zestrei culturale a poporului 
nostru”, vizita la Cabana 
Gemenele, într-o rezervație a

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

MARȚI 28 octombrie

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (.a/r) 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Secretele nisipului (s/r) 
14.10 Șeicul (s/r) 15.00 Em 
pt. pers, cu handicap 15.30 
Ecleziast ’97 16.00 Em în Ib. 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s, 
ep. 12)18.00 în flagrant 
(anchetă) 18.30 Interactiv 
Tele-Joc (cs) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 76) 19.50 
Agenda muzelor 19.55 Doar 
o vorbă să-ți mai spun! 
23.00 Jurnal de noapte
23.15 Sport 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 58) 23.55

< ____________

(aCROTURISM ȘI ISTORIE LA PIATRA LUI 1TLI1»)
1 km înainte de intrarea în 
Sâlciva dinspre Tisa, pe malul 
Mureșului.

“Am avut o bucată de pă
mânt foarte aproape de_ Piatra 
lui Filip pe care o lucrez. înainte 
de toate vreau să vă spun dv că 
zona aceasta, cât vezi cu ochii 
în zare, oferă excelente po
sibilități turistice, peisajul mirific 
oferind cadrul natural propice 
unor asemenea amenajări. Ca

ce au văzut 
biosferei de importanță 
europeană, participările la 
balul bobocilor, la discoteci, 
la spectacolul folcloric oferit 
de ansamblul „Dor”, dirijat 
de Ionel Coza, avându-i ca 
soliști pe Marilena Birău, 
Cosmina Drăgan, Sanda 
Pantea, Ciprian Roman și 
Valentin Crainic (foști sau 
actuali elevi ai școlii 
normale), de dansatorii 
ansamblului „Doina Crișu- 
lui” Brad.

Pentru felul în care au 
fost primiți și tratați tot 
timpul, pentru ceea ce li s-a 
înlesnit să vadă francezii au 
mulțumit corespondenților 
(elevilor), profesorilor, fami
liilor stagiarilor români, 
întrebați care cred că este 
câștigul în plan profesional 
al stagiului, Marc Leclercq, 
Jean Christophe Godart și 
Celine Cossardeaux au 
răspuns că aici au avut 
posibilitatea să predea fran
ceza ca limbă străină, nu 
maternă și au putut face 
diferența între cele două

Pe această mașină sofisticată prinde forma finită ziarul “Cuvântul liber”. 
Tiparul executat la Imprimeriile “Unirea Preș” Alba Iulia

Universul cunoașterii (do) 
0.45 Parfumul străzilor (di v.)

TVR 2

7.00 TVM. Telematinal 
8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/ 
r) 9.55 Memoria exilului 
românesc (r) 10.30 Savannah 
(s/r) 11.30 Aventuri în orașul 
Odissea (d.a) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r)
13.30 Față în față cu autorul 
(r) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine: franceza 15.35 
Gigi Sfârlează (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.55 Cristal (s, 
ep. 133) 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Em. cu liceeni 19.00 
Dosarele istoriei. 20.00 
Secretul (s, ep. 20) 20.50 
Agenda muzelor 20.55 Doar 
o vorbă... 21.00 Sensul 

de exemplu, o tabără școlară 
fiind un rai pentru copii, aici pe 
malul Mureșului, unde și 
pescuitul sportiv găsește cele 
mai bune condiții". (A.S.)

De o parte și de alta a 
căsuței dlui A.S., la câțiva metri, 
se află mărturia istorică con
cretă: crucea lui Filip ce străjuie 
înălțimea unui delușor-mal al 
Mureșului, măreață, solitară, 
văruită în alb, ridicată în memo- 

moduri de predare. Pentru 
că au mai adăugat că în 
primul rând câștigul a fost 
în plan uman, pentru că au 
putut să ne cunoască 
modul de viață, i-am 
întrebat cât de mare e 
diferența între ceea ce știau 
despre România și ceea ce 
au descoperit aici. Fără 
ezitare au răspuns ,,E o 
prăpastie între ceea ce ni s- 
a spus și realitatea de aici”. 
Predecesorii lor au avut 
tendința „să înnegrească 
tabloul” realităților noastre, 
ceea ce le-a dat temeri 
tinerilor din actualul stagiu. 
Dar s-au convins că 
România nu e „austeră și 
rigidă” cum o prezintă 
televiziunea lor, că tinerii și 
copiii sunt fericiți în viața 
curentă, știu să se și 
distreze. Au mai spus că au 
filmat mult aici și că 
reîntorși acasă vor încerca 
să le prezinte altora lu
crurile așa cum sunt ele cu 
adevărat.

tranziției 22.00 Teatru liric: 
,,Samson și Dalila” 0.00 
Pelerinaje

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Mizerabilii (d.a/r) 9.25 Tele
shopping 9.35 Viitorul începe 
azi (s/r) 10.25 Supergirl (f/r)
12.30 Lumină călăuzitoare 
(s) 13.15 Millennium (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Dans în 
întuneric (f. SUA1995) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 
16.50 Teleshopping 17.00 D.a
17.30 Telerebus 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator 19.45 Misterul 
submarinului (f.a.Anglia 
1997) 21.30 Legea lui Burke 
(s, ep. 7) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții 

ria viteazului Filip, și tunelul lui 
Față Neagră.

Cine a fost Filip? Acest 
viteaz român, cu sute de ani în 
urmă, fiind înconjurat de turci, 
a sărit cu cal cu tot în apele 
învolburate ale Mureșului îne- 
cându-se decât să cadă viu în 
mâinile dușmanilor. El își apăra 
glia străbună în momente de 
restriște și jale pentru ținuturile 
românești.

Tunelul amintit are o altă 
poveste, veche și ea de sute de 
ani, pe care localnicii o ve
hiculează cu mare interes.

“Tunelul, la doar câțiva metri 
de căsuța mea, peste drum, are 
o gură mascată, adăpostită 
într-o groapă destul de adâncă, 
înconjurată de copaci și lăstăriș, 
greu de observat, deși este în 
marginea drumului. Acest tunel 
s-a surpat în mai multe porțiuni

6 MESAJUL CONTEAZĂ
(Urmare din pag. 1)

Și chiar dacă mani
festarea de miercurea 
trecută, din Piața Revoluției 
din Capitală, nu a avut o 
mare amploare (2000-3000 
de oameni), mesajul ei 
contează, așa cum cu 
justețe declara vicepre
ședintele PDSR, Adrian 
Năstase. Iar Guvernul, 
președinția trebuie să re
cepteze la adevărata sa 
dimensiune acest mesaj, 
să-i deslușească exact sen
surile și să-și clarifice în in
terior deciziile și opțiunile. 
Pentru că lumea nu poate fi 

^niștită cu ședințe inter-

ANTENA bDEVA
17.00 Desene animate
17.30 Muzică rock
18.00 Film artistic
19.30 Film artistic
21.00 Film artistic
22.30 Film artistic
00.00 Serial erotic

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer (s/r) 10.15 M.AS.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Philo se întoarce (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Deșteaptă-te române (r)
14.15 D.a 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Șoapte de iubire (s) 

de-a lungul vremurilor fiindcă au 
fost temerari care au intrat în el 
dar cu greu au mai fost scoși, 
aceștia neputând înainta nici pe 
burtă. Se zice că s-ar fi găsit 
rămășițe trupești aici. Ceea ce 
frapează și interesează în mod 
deosebit este însă faptul că 
acest tunel făcea legătura cu 
actualul spital din Zam, pe o 
distanță de circa 4 km, trebuind 
să străbată Mureșul latrecerea 
dincolo, la Zam. S-ar zice că prin 
acest tunel Față Neagră, groful 
ce stăpânea castelul de la Zam, 
după ce își primea cu mare fast 
și onoare oaspeții, dându-le 
podoabe din aur la plecare, le 
aținea apoi calea mascat (de 
unde și numele) și-i deposeda 
prin violență de toate cele 
oferite. La fel se întâmpla și cu 
negustorii de animale în târguri 
care primeau cât cereau, dar 
Față Neagră avea grijă să le 
iasă în cale luându-le banii 
primiți pe animale.” (A.S.)

Valentin BRETOTEAN

minabile și promisiuni amă
gitoare. E vremea ca 
Guvernul să-și facă ordine 
în propria casă, chiar 
schimbări în funcții, întrucât 
este clar că se impun.

Este păgubos modul de 
automulțumire - a pre
mierului Ciorbea, prea 
adesea exprimat, după cum 
autoliniștirea că opoziția ar 
fi slabă și n-ar reuși să 
clintească nimic poate 
funcționa la un moment dat 
ca un bumerang.

Și fosta putere se 
credea instalată pe viață. 
Dar viața are și legi dure. Să 
nu le ignorăm.

Foto: Anton SOC AC!

17.00 Știri 17.15^ 
Profesiunea mea - cultura 
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 Spitalul de 
urgență (s, ep. 7) 21.15 De 
partea legii (s. SUA, ep. 
3)22.05 Știrile PRO TV
22.15 Familia Bundy (s, ep. 
220) 22.45 Sledge Hammer 
(s,ep. 26) 23.15 Știrile PRO 
Tv 23.40 Chestiunea zilei 
23.45 Cinemateca PRO TV: 
film

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 O poveste 

adevărată
06.45-07.00 Știri locale 

(r)
22.05-22.15 Știri locale

__________)

fieeese»»'
Marti, 28 octombrie

□ Berbec (21 III-20 IV)
Zi potrivită pentru a 

semna corespondența și 
întocmirea de acte. Ini
țiativele în domeniul 
sentimental vor fi sortite 
eșecului. O mulțime de 
drumuri.

□Taur (21 IV-21 V)
La serviciu apar noi 

colegi. Veți evita întâlnirea 
cu persoana iubită fiindcă 
sunteți blocat din punct de 
vedere afectiv. Există 
riscul unei indigestii.

□ Gemeni (22 V-22 VI)
Tranzacții comerciale 

cu rezultate bune. 
Informațiile primite în 
cursul dimineții vă avan
tajează, dar nu le folosiți 
înainte de a le verifica.

□ Rac (23 VI- 23 VII)
Este posibil să câștigați 

bani dintr-o afacere 
secretă. S-ar putea să și 
dați bani pentru probleme 
de sănătate. Procedați cu 
atenție căci orice ne
glijență vă poate îngreuna 
situația.

3Leu (24 VII-23 VIII)
Idei excelente, dar par 

să vă scape de sub 
control. Ați putea face 
unele investiții îndrăznețe, 
cu condiția să nu așteptați 
rezultate imediate.

□ Fecioară (24 VIII-22 IX)
Este posibil ca 

partenerul dumneavoastră 
să aibă unele realizări. 
Dacă-i acordați încredere, 
îl ajutați să trateze cu curaj 
afacerea.

□ Balanță (23 IX-23 X)
O rudă vă sfătuiește să 

preluați o afacere. Intuiția 
vă avertizează însă să nu 
vă asumați acest risc. 
Norocul dv. este blocat de 
neglijența unei cunoștințe.

O Scorpion (24X-21 XI)
Veți duce tratative 

pentru a vă susține punctul 
de vedere în fața 
partenerilor de afaceri. 
Controlați-vă tonul, dacă 
vreți să le faceți o bună 
impresie. La serviciu aveți 
mult de lucru. *

□ Săgetător (22 XI-20 XII)
Veți fi nevoit să cheltuiți 

bani, ceea ce vă va stârni 
îngrijorarea. Un prieten are 
nevoie de ajutorul dv. Nu-I 
refuzați.

□ Capricorn (21 XII-19 1)
Sunați la persoana 

iubită și invitați-o la o 
plimbare; v-ar face bine. 
Relații tensionate cu șefii.

□ Vărsător (20 1-18 II)
Dorință și capacitate 

maxime de manifestare. 
Dacă puneți în aplicare un 
plan, rezultatele vor fi 
mulțumitoare.

□ Peștii (19 II-20 III)
Tranzacții comerciale 

favorabile. Veți semna un 
nou contract. Partenerul 
de viață vă dă informații 
interesante.

Hcteseep
< J
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t> DIVIZIA A
Rezultatele etapei: Foresta 
Fălticeni - F.C.M.Bacău 2-0; 
Universitatea Craiova - C.S.M-Reșița 1 - 
1; Rapid - F.C.Național 2-1; F.C.Argeș - 
Jiul Petroșani 1 -0; Dinamo - Oțelul Galați 
2-0;Sportul Studențesc - Ceahlăul P.N. 
0-0; Farul C-ța - Gloria Bistrița 4-2; 
Petrolul - “U" Cluj 2-1; F.C.Chindia - 
Steaua 1-2.
CLASAMENTUL
1. OȚELUL GL. 13 10 1 2 30-6 31

2. STEAUA 12 9 2 1 30-14 29

3. RAPID 13 9 2 2 23-9 29

4. F.C.ARGEȘ 13 8 2 3 19-14 26

5. F.C.NAȚIONAL 12 7 1 3 17-10 25
6. DINAMO 13 8 0 5 28-20 24
7. C.S.M.REȘIȚA 13 7 2 4 19-17 23
8. “U" CRAIOVA 12 6 2 4 28-16 20
9. PETROLUL 13 5 1 7 18-18 16
10.CEAHLĂUL 12 4 3 5 12-10 15
11. GL. BISTRIȚA 13 4 3 6 22-25 15
12.FORESTA 13 4 3 6 10-14 15
13.FARUL 13 4 3 6 14-22 15

14.SPORTUL 13 4 2 7 17-18 14

15.“U" CLUJ 13 2 4 7 10-16 10
16.F.C.M.BACĂU 13 1 5 7 7-17 8

17.F.C.CHINDIA 13 1 4 7 11-31 7

18. JIUL 13 1 0 12 10-48 3

Etapa viitoare: Foresta - Ceahlăul; 
Steaua - Petrolul; Oțelul - F.C.Argeș; Jiul - 
F.C.Chindia; F.C.Național - Dinamo; 
C.S.M.Reșița - Rapid; F.C.M.Bacău - 
Univ.Craiova; “U” Cluj - Farul; Gl.Bistrița - 
Sporul.

Etapă modestă
Deși se anunță ca o etapă viu disputată

- se desfășurau și două întâlniri (derby), între 
Rapid - F.C.Național și Dinamo - Oțelul 
Galați, etapa a 13- a din Divizia A a fost una 
modestă. S-a înregistrat o singură victorie în 
deplasare, a militarilor la Târgoviște, și două 
meciuri s-au terminat la egalitate, oarecum 
surprize - CSM Reșița la Universitatea Cra
iova (1 -1) și Sportul Studențesc - Ceahlăul 
P.N.(0 -0). în rest victorii ale gazdelor.

Nici cele două meciuri (televizate) dintre 
Rapid - F.C.Național și Dinamo - Oțelul nu s- 
.au ridicat la un nivel tehnic și spectacular 
așteptat, în special oaspeții nu au arătat 
nimic deosebit. Dacă bancarii i-au ținut în 
“șah “ pe rapidiști în prima repriză când au și 
deschis scorul, în timp ce Lupu a ratat și o 
lovitură de la 11 metri, dar au cedat totuși, în 
repriza a ll-a, oțelarii gălățeni n-au convins 
duminică în fața dinamoviștilor. Să mai 
așteptăm doar până în etapa viitoare când 
vom vedea ce se întâmplă în câteva partide 
foarte importante pentru configurația clasa
mentului printre care și meciul F.C.Național
- Dinamo. Mâine o restanță - derby : Univer- 
sitatea Craiova - Steaua.

DIVIZIA DJ
ASA AURUL BRAD - 

DACIA ORĂȘTIE 2 - O
Derby-ul etapei A din 

Divizia D, dintre Aurul Brad 
- Dacia Orăștie, nu s-a ri
dicat la nivelul valorii celor 
două pretendente la titlu în 
acest campionat. în prima 
repriză, Dacia s-a prezen
tat mai bine decât formația 
gazdă. După un început 
prudent al Daciei, Aurul a 
încercat acțiuni ofensive 
spre poarta lui Szocs, ma
joritatea lor nu au avut un 
joc constructiv, elaborat, 
de regulă apărătorii și chiar 
mijlocașii “aruncau “ balo
nul în față, la întâmplare, 
ușor interceptat de apă
rarea fotbaliștilor din Orăș
tie. Și când au avut balonul
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DIVIZIA 82
VICTORIE îbl ULTIMUL 

MINUT DE JOC
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Z *"  7âp7e " 7Î7pnmâ lâzeTvâlîdeazâ goluF 
revine și îl anulează II! Deși în min. 80 
Decuseară aduce avantaj 3-2 printr-un 
gol marcat de el, în min. 84 Luca este 
faultat în careu, execută lovitura de la 11 
m și scorul este egal 3 - 3. Spectatorii 
dau aripi echipei și se face dreptate 
(împotriva brigăzii de tristă amintire). 
Naniu înscriind în păianjen și 4 - 3, scor 
aplaudat îndelung de tribună.

VEGA : Ciubotaru, Stan(75 Luca), 
Tănasă, Grosu, Naniu, Popa, Danciu, 
Vuia (87 Chiliban), Răducănescu, Rădos, 
Stoian.

F

ROMÂNIA ÎN EDITA 

BOXULUI MONDIAL

VEGA DEVA - GLORIA REȘIȚA 4 - 3
La prima vedere, meciul nu se anunța ca 

deosebit.Era de așteptat să fie disputat, 
[întrucât gazdele aveau nevoie de cele trei 
[puncte puse în joc ca de oxigen, iar oaspeții 
[după înfrângerea suferită acasă în fața 
[Daciei Pitești au venit la Deva să
• recupereze punctele irosite pe propriul 
Iteren. în ciuda așteptărilor, Vega nu se 
^năpustește peste adversar din primele
■ minute ale începerii partidei. Echipa acuză 
l lipsa lui Fartușnic pe banda dreaptă și mai 
[mult nici “piesele de greutate “ale formației 
[Rădos și Danciu nu s-au aflat în largul lor. 
|Așa se face că doar în minutul 6 am notat 
[prima acțiune periculoasă la poarta lui lanu, 
^realizată de Stoian, la o minge trimisă de
■ Grosu în adâncime. în min. 10 asistăm la o 
!bunâ ocazie a oaspeților "lucrată” de 

*Beloaia și Laczko, semn că vor da serios de 
•gândit devenilor.Vega răspunde cu un nou 
Iatac prin Popa, ce "întoarce “ în careu un 
[apărător, sutează la poartă (slab) și lanu 
|reț/ne balonul. După ce Decuseară trece pe 
[lângă o altă ocazie din care putea înscrie, 
[Naniu driblează scurt în fața careului de 16 
jm. și șutează plasat, surprinzându-l pe 
'portar 1 - 0. Devenii insistă în continuare și 
! după ce se află în careul oaspeților în min. 
J 23, 30 și 32, Ciubotaru scoate un gol ca și
■ făcut de Nistor, pentru ca peste două minute 
Isă fie 2 - 0 : Răducănescu îl deschide în 
[adâncime pe Stoian, acesta intră în careu, 
|pe stânga și șutează necruțător în plasa 
[porții. Oaspeții reduc din scor în min. 40, 
[printr-o lovitură de 11 m. transformată de 
^Decuseară 2-1.
. Repriza a II -a a fost mult mai animată 
! datorată și arbitrajului brigăzii S.AItmayer - 
•I.Mureșan (ambii timișoreni) și I.Drogreanu 
I (Brăila) care, s-au înțeles ca frații în vicierea 
[rezultatului: în min.64,reșițenii înscriu prin 
[Radu D. - aflat în ofsaid de aproape 2 metri 
|ș/ Drogreanu rămâne impasibil și nu 
[semnalează! La 2 - 2 (pe nedrept) devenii 
| se relansează și chiar înscriu prin Luca, dar
• este rândul lui Mureșan să se “remarce “ 
\printr-o altă nedreptate ridicând steagul 
l imaginând un ofsaid neexistent și cu toate
■ că Altmayer se afla la câțiva metri de locul

Rezultatele etapei: Dacia Pitești 
-CFR Cluj 4-1; F.C.Baia Mare - UTA 2- 
0; Vega Deva - Gloria Reșița 4-3; Elec- 
troputere - Olimpia S.M. 3-1; ARO C- 
lung - ASA Tg. Mureș 0-0; Inter Sibiu - 
U.M.Timișoara 2-1; Minerul Motru - 
F.C.Apullum A.l. 3-2; Gaz Metan - 
Corvinul 1-0; Unirea 
Timișoara 2-1.

DOREL SIMION
campion la categoria ușoară

La Mondialele de box ce s-au desfășurat 
la Budapesta, sportivii noștri au avut o fru
moasă comportare, tânărul boxer român, 
Dorel Simion, învigând clar, cu 16-5, pe 
boxerul rus Gvasaglia și a cucerit titlul de 
campion mondial la categoria ușoară - 63,5 
kg, fiind una din cele mai clare victorii finale. 
Antrenorul proaspătului campion este chiar 
tatăl său, Gheorghe Simion.

La C.M.de la Budapesta, România s-a 
clasat pe locul 4, după Rusia, Cuba și Unga
ria. Boxerii noștri s-au întors acasă cu o 
medalie de aur (Dorel Simion) și două medalii 
de bronz, Marian Simion (frate cu Dorel) și 
Adrian Diaconu. Dorel Simion a declarat

Dej - Poli

presei: “Sunt foarte fericit, este cel mai mare 
succes al carierei mele de până acum.” 

I----- -

CLASAMENTUL
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

M.MOTRU 

GAZ METAN 

ASA TG.M. 

DACIA P. 

OLIMPIA 

F.C.BAIA M. 

UN.DEJ 

POLI TIMIȘ. 

APULLUM 

ELECTRO CV. 

CORVINUL

12. INTER SIBIU

13. ARO C-LUNG

14. GL.REȘIȚA

15. U.M.TIMIȘ.

16. VEGA DEVA

17. CFRCLUJ

18. U.T.ARAD
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6

5
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6

6

8
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22-15

18-11

1922

20-16

19-16

21-18

19-17

17-14

16- 15

17- 15

12-12

14-15

13-13

16-21

17-23

16-22

919

12-23

25

24

23

22

22

20

19

18

18

16

16

16

15

15

14

12

10

8

Etapa viitoare
U.M.Timiș.; Olimpia - ARO C-lung; UTA 
- Electroputere; CFR Cluj - Vega Deva; 
Gl.Reșița - F.C.Baia M.; Gaz Metan - In
ter; Corvinul - Un. Dej; Poli Timiș - 
M.Motru; Apullum - Dacia.

ASA Tg.M. -

în preajma careului de 16 
m (și chiar în interior - min. 
10 - Mureșan) au trimis ba
lonul mult peste transver
sala porții. întrucât acțiu
nile gazdelor se “stingeau” 
la marginea careului de 16 
m, oaspeții ies mai 
organizat, în viteză, pe 
contraactac și în min.33 
Toderiță trage un semnal 
al periculozității la poarta 
brădenilor, ajungând la 
limita careului într-o ex
celentă poziție de a șuta la 
poartă. Două minute mai 
târziu, laboriosul mijlocaș 
Toth reia de puțin pe lângă 
poarta lui Sandu. Curajul 
crește la oaspeți, propor
țional cu repeziciunea și 
claritatea lor și în min.44

Toderiță șutează puternic 
la poartă,Sandu respinge 
salvator, Szidorak inter
ceptează și trimite mingea 
din apropiere în stâlpul 
porții!

La reluare brădenii par 
mai mobilizați să tranșeze 
rezultatul lor și chiar des
chid scorul în min.63 la o 
greșeală a apărării : Cos- 
tea comite henț în inte
riorul careului - arbitrul nu 
sancționează - balonul a- 
junge la Baciu care înscrie 
1- 0. Scorul final este sta
bilit la sfârșitul partidei 
când Filipaș intră în careu, 
Szocs se încurcă singur și 
apoi gafează rudimentar și 
îl ia în brațe! Arbitrul spre 
stupefacția noastră îi acor
dă cartonașul galben (nu 
roșu cum scrie în regula
ment) și Ungureanu tran

sformă cu siguranță lovi
tura de la 11m. și Aurul 
Brad câștigă în final cu 2 - 
0, pe două greșeli mari ale 
oaspeților. “Centralul “ Or- 
menișan a fost serios con
testat de brădeni în câteva 
rânduri pentru arbitrajul 
său.

AURUL : Sandu, lanc, 
Polvărea, Nan, Botici, Fili
paș, Seceleanu (60 Nea- 
gu), Văcaru, Baciu (73 Lu- 
pea - eliminat min.75), Mu
reșan (60 Mihăilă), Un
gureanu.

DACIA: Szocs,
Ciuraru, (min.1 Ștefan), 
Costea, Zaneș, Toth, Firu, 
llici, Căpușan (min.71 
Păcurariu), Chira, 
Toderiță, Szidorak (min.60 
Eșanu).
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Rezultatele etapei:CFR Caransebeș -| 
Drobeta Tr.S. 0-2; Petr.Un.Drăgășani -| 
Min.Certej 1-0; Șoimii Sibiu - Petrolul Stoina ■ 
2-1; Parângul Lonea - Termo Tr.S. 2-0; Arse-! 
nai Sadu - FC Vâlcea 3-1; Petr.Videle -• 
Min.Lupeni 2-0; Min.Uricani - Petr.Țicleni 1-1 
0; Mine-Ral Rovinari - Min.Berbești 0-0; | 
Severnav Tr.S. - Min.Mătăsari 3-1; Rulmentul | 
Alexandria - Alprom Slatina 4-1.

(CLASAMENTUL

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

DIVIZIA C3
k

F

Min.Certej - Drobeta;

1. DROBETA TR.S. 13 9 2 2 22-7 29
2. RULMENTUL AL. 13 8 3 2 30-12 27
3. MIN.BERBEȘTI 13 8 1 4 31-17 25
4. PETR.UN.DRĂGĂȘANI 13 7 1 5 18-14 22
5. MIN.URICANI 13 7 1 5 25-23 22
6. PETR.STOINA 13 7 0 6 26-23 21
7. petr.vidFle 13 6 3 4 16-16 21
8. TERMO TR.S. 13 6 2 5 17-17 20
9. MINE-RAL ROV. 13 5 3 5 24-15 18
10. MIN.MĂTĂSARI 13 5 3 5 23-18 18
11. PARÂNGUL LONEA 13 6 0 7 20-30 18
12. MIN.CERTEJ 13 5 1 7 18-18 16
13. ȘOIMII SIBIU 13 5 1 7 *15-22 16
14. MIN.LUPENI 13 5 1 7 17-26 16
15. CFR CARANSEBEȘ 13 5 0 8 28-23 15
16. SEVERNAV TR.S. 13 4 3 6 14-15 15
17. ARSENAL SADU 13 5 0 8 14-24 15
18. ALPROM SLATINA 13 5 0 8 10-38 15
19. PETROLUL ȚICLENI 13 4 2 7 15-21 14

20. FC VÂLCEA 13 3 3 7 17-21 12
I
I
I
I
I
I .... .  ...
I ‘Caransebeș.
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Etapa viitoare:
Petrolul Stoina - PetroFLiI Drăgășani; Termo - 
Șoimii; FC Vâlcea - Parângul; Min.Lupeni -1 
Arsenal Sadu; Alprom Slatina - Petrolul | 
Videle; Petr.Țicleni - Rulmentul Alex.ji 
Min.Berbești - Min.Uricani; Min.Mătăsari - ( 
Mine-Ral Rovinari; Severnav - CFRj 

_ ____ _____________________ J

Rezultatele etapei: Min.Ghelari - C.S.M.Paroșeni Vulcan 
2-4;Constr.Huned.- Met. Crișcior 1-0; Victoria Călan - 
Min.Aninoasa 4-0; Casino Ilia - Min.Livezeni 3-2; CFR Marmosim 
Simeria - Min.Teliuc 3-1; ASA Aurul Brad - Dacia Orăștie 2-0; 
Min.Bărbăteni - Retezatul Hațeg 2-0.
CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Met.Crișcior-CSM Paroșeni; Min.Aninoasa 
- Constr.Hd.; Min.Livezeni - Vict.Călan; Min.Teliuc - Casino Ilia; 
FC Dacia Orăștie - CFR Marmosim; Retezatul Hațeg - Aurul 
Brad; Min Bărbăteni - Min.Ghelari.

1. AURUL BRAD 11 9 0 2 19-9 27

2. DACIA OR. 11 8 2 1 31-12 26

3. PAROȘENI-V. 11 7 2 2 33-14 23

4. MARMOSIM 11 6 2 3 16-13 20

5. MIN.GHELARI 11 6 0 5 17-12 18

6. CONSTR.HD. 11 5 2 4 17-11 17

7. CASINO ILIA 11 5 1 5 18-21 16

8. VICT.CĂLAN 11 5 0 6 23-14 15

9. MET.CRIȘ. 11 4 1 6 16-19 13

10. MIN.TELIUC 11 3 3 5 18-16 12

11. MIN.BĂRB. 11 3 3 5 17-24 12

12. MIN .-AN IN. 11 3 2 6 19-22 11

13. MIN.LIVEZENI 11 2 2 7 17-27 8

14. R. HAȚEG 11 1 0 10 10-57 3

C.M.de
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într-o discuție purtată 
recent cu dl ing.Nicolae Bo- 
șorogan, șeful fermei din 
Hățăgel a S.C."Agrocom 
Hațeg”, a pus în evidență o 
serie de probleme privind 
starea actuală a unităților 
agricole cu capital majoritar 
de stat, precum și a agricul
turii private din zonă. Dacă 
în activitatea fermei, cu ani

| în urmă, o pondere însem- 
| nată o deținea sectorul zoo- 
■ tehnic, în special creșterea 
' oilor, acum s-a ajuns în si

tuația ca zootehnia să mai 
| fie reprezentată doar simbo- 
| lie. Deși spațiul de adăpos- 
| tire a fost dimensionat pen- 
I tru creșterea unui efectiv 
1 total de 4000 de oi, în pre- 
I zent ferma nu mai deține 
| decât 200 de ovine, baza 
| furajeră permițând, la rândul 
I ei, doar menținerea la acest 
; nivel a sectorului zootehnic. 
I Ca urmare, importante in- 
I vestiții realizate cu mari efor- 
| turi financiare rămân neu- 
| tilizate, degradarea lor, în 

cazul în care nu li se dă o 
1 folosință, fiind iminentă.

Pentru a supraviețui, ca 
| și în alte ferme, și în societa- 
I___ _____________________

r
Unde s-a însămânțat 

din vreme grâul, cultura a 
răsărit bine și are o dez
voltare uniformă.

Astfel se prezintă lu
crurile și pe o parte din 
terenurile lucrate de către 
firma “Agromams” SRL 
Peștenița, unde s-a însă
mânțat cu grâu, în primele 
zile ale lunii octombrie, o 
suprafață de 20 de ha. Da-

iși. îngrijorare)
torită faptului că dl ing. 
Miron Dragotescu, patro
nul firmei amintite, a urmă
rit îndeaproape respec
tarea tehnologiei, asigu- 
rându-se și fertilizarea te
renului, grâul are o vege
tație ce-i permite o intrare 
viguroasă în iarnă. Intenția 
este ca - așa cum spunea 
interlocutorul - să mai fie 
însămânțate încă 20 de ha, 
acțiunile desfășurându-se 
însă într-un ritm mai lent 
deoarece mai sunt unele 
suprafețe de eliberat, unde 
porumbul a întârziat în ve
getație. Având în dotare și 
o combină pentru recoltat 
porumb pe două rânduri, 
speranța este că semăna
tul se va realiza în bune 
condiții pe întreaga supra
față prevăzută.

în discuția purtată, dl 
Dragotescu își exprima 
nemulțumirea pentru fap
tul că în acest an agricul
torii nu au prea fost ajutati, 
V 

tea comercială din care fac 
parte, în ansamblul său, s- 
au căutat soluții (în condițiile 
când nici nu există vocație la 
credite bancare) în vederea 
asigurării de venituri și de 
resurse financiare care să 
permită reluarea procesului 
de producție. Una dintre a- 
ceste resurse a reprezentat- 
o, printre puținele cazuri din 
județ de acest fel, produce
rea grâului pentru sămânță, 
reușindu-se să fie valori
ficate peste 150 tone prin 
Filiala “Semrom!” Orăștie.

De asemenea, se apre
ciază că s-a lucrat cu un 
profit mulțumitor și la cultura 
cartofilor, o bună parte valo- 
rificându-se la semințe.

întrucât ferma nu dispu
ne decât de câteva ha teren 
în proprietate, s-au făcut 
prestații cu baza tehnico- 
materială existentă la propri
etari de pământ din zonă, iar 
la înțelegere cu locatarii sau 
acționarii s-a convenit forma 
de plată. Fără a fi sceptic, 
dar nici convins că în actua
lele condiții se poate merge 
mai departe, interlocutorul 
afirma că se așteaptă priva

în special financiar. Cu 
toate că s-a lucrat bine și 
s-au obținut producții mul
țumitoare în condițiile mai 
vitrege ale acestei zone, 
agricultorii s-au confruntat 
cu serioase necazuri pri
vind valorificarea recoltei. 
Norocul firmei în cauză 
este acela că, dispunând 
și de o brutărie proprie, 
poate să valorifice grâul 

prin fabricarea și vânza
rea pâinii. Mai dificil este 
însă cu valorificarea pro
ducției de porumb de pe 
50 de ha, estimându-se o 
recoltă de peste 200 tone 
boabe. Până la găsirea u- 
nui beneficiar și a ofertei 
de prețuri acoperitoare 
pentru ca agricultorii să 
nu rămână în pagubă, a- 
supra rezultatelor muncii 
producătorilor agricoli 
continuă să planeze in
certitudinea. Din păcate, 
o asemenea situație nu 
este singulară, ea fiind 
aproape generalizată, 
ceea ce ridică serioase 
semne de întrebare în le
gătură cu politica agri
colă, care nu ține seama 
de interesele proprieta
rilor de pământ, de po
sibilitățile reale de a va
lorifica, în raport de ce
rințele pieței interne și 
externe, potențialul agri
culturii românești.

J

I 
I

tizarea, singura măsură care | 
ar mai putea schimba ceva | 
și ar opri de la degradare 
ceea ce se mai poate salva.

Pe lângă dezamăgirea I 
ce o are pentru tăierea sub- | 
vențiilor de la agricultură, | 
dl.Boșorogan spunea ca în 
împrejurimi (în special în 
comuna Sarmizegetusa,
unde s-a născut și pe care o I 
cunoaște foarte bine) sunt | 
mari rezerve de furaje neva- | 
lorificate, în mod deosebit în . 
zona alpină. Pe lângă spo
rirea încărcăturii de animale ' 
pe unitatea de suprafață sau | 
pe fiecare gospodărie, există | 
și alte posibilități de a crește 
producția agricolă.

în context făcea referire la 
necesitatea de a fi reabilitată 
cultura cartofilor, având în 
vedere că în zonă se produ
ceau câteva mii de tone de 
cartofi pentru sămânță. Pe 
lângă o mai bună dotare, se 
resimte acut și nevoia de aso
ciere pentru lucrarea pămân- | 
tului pe tarlale compacte, un- | 
de să fie respectate și tehno
logiile specifice, astfel nefiind 
de conceput practicarea unei I
agriculturi de performanță. | 

J
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■

Dilemă privind 
taxele de 
pășunat

Cu toate că pare să nu mai 
fie de actualitate, cel puțin în 
anul 1997, subiectul privind 
stabilirea taxelor de pășunat, 
abordăm totuși această pro
blemă în speranța că se vor 
trage învățăturile cuvenite în 
legătură cu fixarea acestora 
pentru anul 1998. Nu trebuie 
să mai insistăm asupra fap
tului că, având bani puțini, deci 
stabilind taxe mici pentru o 
unitate vită mare, nu se pot 
executa lucrări de îmbună
tățire care să aducă sporuri la 
producția de carne și lapte.

Dacă unele consilii locale 
cum sunt cele din Brănișca, 
Baia de Criș, Deva și Hune
doara au stabilit taxe de câte 
40-70 de mii de lei pentru uni
tate de vită mare, în alte co
mune ca Baru, Pui, Rapoltu 
Mare, Bătrâna etc. au încasat 
abia 3-8 mii lei, ceea ce repre
zintă abia sume simbolice, 
echivalentul a 2-4 litri lapte 
vândut la piață, lată o temă 
serioasă de meditație pentru 
consilieri.

\____________________________________________ .

Pe vreme bună sau rea, animalele trebuie duse la pășunat
Foto Anton SOCACI

Dacă din partea Avicolei este slabă nădejde să mai vină carne și ouă, el învață de 
mic lecția economiei de piață, descurcându-se cum poate, cu forțe proprii.

Foto - Anton SOCACI

Primarul de la Rapoltu 
are ne spune adevărul

în legătură cu articolul in
titulat "Nici lemne, nici gaz", 
publicat în ziarul nostru nr. 
1995 din data de 16 octom
brie a.c., în care a fost rela
tată o situație asupra căreia 
dl Laurean David, primarul 
comunei Rapoltu Mare, do
rește să aducă unele clari
ficări, adică să ne spună 
adevărul, așa cum se pre
zintă lucrurile în realitate. 
Spunându-ne că sesizarea 
făcută privind demersurile 
pentru introducerea gazului 
metan în această localitate 
și pentru punerea în posesie 
a pădurii provine de la un 
necunoscător al faptelor, dl 
primar este de părere că per
soana în cauză urmărește să 
arunce o umbră asupra acti
vității primăriei și a celor ce 
se ocupă să rezolve proble
mele comunității locale.

în context, interlocutorul 
ne-a făcut precizarea că, 
potrivit programului stabilit în 
vederea introducerii gazului 
metan, comuna Rapoltu Ma
re este inclusă în acest pro
gram ce se desfășoară până 
în anul 2000, valoarea totală 
a investiției respective fiind 
estimată la peste 3 miliarde

Pagină realizată de Nicolae TÎRCOB

-o

de lei. Firește că, pe măsură 
ce se asigură fondurile bă
nești necesare, se vor înce
pe și lucrările, conform pro
iectului ce se va întocmi în 
acest scop.

în altă ordine de idei, in
terlocutorul nu a negat faptul 
că există unele dificultăți, 
datorate în special oame
nilor din satul centru al co
munei, privind punerea în 
posesie a pădurii ce revine 
proprietarilor de drept. în 
cauză se găsesc - după cum 
ne-a spus - mai mult de 100 
de cetățeni. întrucât sunt 
suprafețe de fânețe și de 
pădure care se găsesc (pă
durea) în perimetrul silvic, 
urmând ca acesta să fie in
clus în terenul ce se pune în 
posesie, dar încă nu este 
măsurat în totalitate, se în
târzie acțiunea, deși ea tre
buia încheiată, dacă exista 
interes, până acum.

De menționat, pentru li
niștea celor în cauză, că s- 
a stabilit perimetrul de pă
dure, împreună cu Ocolul 
Silvic din Geoagiu, ce tre
buie repartizat, de aici ne- 
făcându-se exploatarea ma
sei lemnoase...

în această toamnă cu multe 
probleme pentru agricultori, se 
caută soluții în vederea ieșirii din 
impas. Constatând că devine din 
ce în ce mai greu să-și lucreze 
singuri pământul, tot mai mulți 
propietari, în special cei în vârstă 
și lipsiți pe mijloace mecanizate 
sau de mijloace financiare, caută 
modalități de asociere sau pre
feră să dea sub formă de arendă 
pământul oricui se oferă să îl 
primească și să îl lucreze, numai 
să nu rămână pârloagă.

Dovedind spirit de inițiativă 
și de înțelegere - după cum îmi 
spunea dl C. Sandu, producător 
agricol din satul Spini - câțiva 
proprietari de pământ au conve
nit să-și comaseze terenul în 
tarlale care să permită folosirea 
cu randament mai bun a mijloa
celor mecanizate. Cu cele circa 
80 de cupoane strânse de la

Cerințe sunt, 
.dar nu este 

dotare
proprietari și cu aportul acestora 
se speră ca suprafața cultivată 
cu grâu în toamnă să atingă 
circa 20 de ha, iar în primăvară 
se vor rezerva suprafețele nece
sare acoperirii cerințelor de 
cartofi, legume și porumb, spe
ranța fiind că și valoarea cupoa
nelor pentru 1998 va fi mai ridi
cată astfel încât să fie ușurat 
efortul proprietarilor de pământ.

Desigur că intenții pentru a 
organiza asemenea embrioane, 
ca formule de exploatații agri
cole viabile, sunt și în alte locali
tăți ale județului, unde se gă
sesc oameni dornici ca, împre
ună cu specialiștii agricoli, să 
dea consistență preocupărilor în 
vederea valorificării mai bune a 
potențialului productiv al agricul
turii. Din păcate însă sunt și nu
meroase situații în care realiza
rea unor asemenea demersuri 
nu au sorți de izbândă, princi
pala cauză datorându-se lipsei 
unei dotări tehnice corespun
zătoare. De ce nu există dota
re? Simplu de răspuns, dacă se 
ține seama de sărăcia producă
torului agricol, de prețul ridicat al 
tractoarelor și mașinilor agricole, 
precum și de faptul că actuala 
putere întârzie să ia măsuri pen
tru a acorda credite cu dobândă 
redusă celor ce doresc să inves
tească în dotarea și consolidarea 
exploatațiilor agricole. Mai poate 
să persiste oare mult timp o astfel 
de situație?



28 OCTOMBRIE 1997 Cuvântul liber
■— --------- ----- ---—   ——-—

A 93 A ADUNARE GENERALA A ASTREI VENITI CU BARCA ÎN PARCARE
>

între 17-19 octombrie 
1997 a avut loc la Sfântu- 
Gheorghe cea de a 93-a Adu
nare Generală a Astrei, care 
și-a desfășurat lucrările sub 
genericul „IDENTITATE NA
ȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL 
INTEGRĂRII EUROPENE”. 
Din județul nostru au par
ticipat dnii Aurel Ursu - 
președinte, loan George 
Udilă - vicepreședinte, Miron 
Simedrea - secretar, re
prezentând Despărțământul 
Orăștie al Astrei și dl loachim 
Lazăr - președinte al Despăr
țământului Deva. S-au depus 
jerbe și coroane de flori la 
monumente și locuri istorice 
ale municipiului Sfântul 
Gheorghe, s-a vernisat expo
ziția documentară „Din ac
tivitatea ASTREI în Sud-Estul 

^Transilvaniei"._____________

Sesiunea de comunicări 
științifice s-a desfășurat atât în 
plen cât și pe secțiuni:- 
ASTRA - ieri, astăzi, mâine; 
Istorie; Cultură; Mass-Media; 
Organizații Neguvernamen
tale; Biserica și școala; 
Conviețuire interetnică și Stra
tegii identitare în medii multi- 
etnice.

Documentele finale ale 
Adunării Generale s-au con
cretizat în memorii și scrisori 
deschise adresate unor in
stituții locale, județene și 
centrale, referitoare la asi
gurarea cadrului legislativ și 
instituțional care să permită 
păstrarea și afirmarea iden
tității culturale, legislative și 
confesionale a românilor din 
județele Covasna și Harghita. 
Ideea demersurilor insistă 
asupra faptului că prin spe

cificul și importanța sa 
zona sud-estului Tran
silvaniei, ca zonă de in
terferențe etno-culturale, 
necesită elaborarea unei 
gândiri unitare care să 
asigure păstrarea iden
tității naționale a românilor, 

în cuvântul său, P.S. 
loan Selejan, episcopul 
Covasnei și Harghitei, pre
ședintele de onoare al 
Despărțământului Astra 
Covasna-Harghita, a in
sistat asupra necesității de 
a ne păstra cu sfințenie 
credința strămoșească, 
limba noastră românească 
și țara.

Prof. Miron SIMEDREA 
secretar 

Despărțământul Orăștie 
a! ASTREI 

________________________ _/

Prin fața blocului E5 
unde locuim trece o alee 
numită a... Viitorului (?!). Ea 
face legătura între strada 
Cernei și strada Zamfirescu, 
pe lângă localul Crucii Roșii 
și farmaciei “Humanitas”. 
Pe această alee este 
amplasată și Creșa nr.1. 
Oricine traversează această 
alee, cu diverse treburi, în 
sezonul ploios, este afectat 
și revoltat de faptul că, 
nefiind suficiente canale de 
scurgere a apei (iar cele ce 
sunt au fost amplasate 
lateral și mai sus decât 
nivelul aleii), apa se strânge 
pe aleea cu pricina atât de 
repede și de multă încât 
parcurgerea acesteia este 
posibilă doar în trei moduri: 

fie mergând “agățat” pe una 
din bordurile aleii ce are o 
parcare-n fața blocului 
nostru, bordură ce este 
plasată strict lângă un 
gărduț de metal “țepos”, 
astfel încât un bătrân, un 
bolnav sau un copil mai mic 
nu pot traversa zona altfel; 
fie mergând după... po
sibilități, fie traversând 
aleea inundată cu ... o barcă.

Lăsând la o parte gluma 
tristă, venim totuși cu între
barea: oare “edilii” munici
palității, tineri și noi în 
funcția unde electoratul i-a 
propulsat, nu se deranjează 
niciodată să facă deplasări 
prin cartiere, cu care ocazie 
să vadă starea străzilor și 
aleilor, nemaivorbind de cea 

a tomberoanelor de gunoi 
îndelung neridicate? Dar 
și prezența câinilor vaga
bonzi ce-ar trebui ridicați 
și ocrotiți (nu uciși!).

Mai nou, se percep și 
taxe speciale pentru, 
“înfrumusețarea” orașului 
și reparații de drumuri. Dar 
nu vedem deloc (aproape) 
materializarea acestor 
taxe. Ar trebui poate să 
plătească cei în drept să 
se ocupe de gospodărirea 
orașului, taxe-pedeapsă 
pentru dezamăgirile noastre.

Așteptăm răspuns și 
rezolvarea problemei.

(Din partea locatarilor 
blocului E5, Gojdu-Deva, 

familiile Drăgoi,
*Petrescu)

FINALUL ESTE APROAPE
Ziarul nostru a con

semnat de mai multe ori, în 
anii din urmă, că în comuna 
Burjuc aplicarea Legii fon
dului funciar s-a derulat cu 
multă încetineală. Cauzele 
acestei situații sunt mai 
multe, iar printre acestea se 
înscrie schimbarea comi
siilor sătești - la Tisa s-a 
petrecut treaba asta -, lipsa 
de topometriști și o 
preocupare scăzută din 
partea primăriei, într-o anu
mită perioadă de timp.

Care este situația în 
domeniul la care ne refe
rim, în momentul de față?

Din discuția ce am avut-o 
recent cu dna Eugenia 
Mariș, primarul comunei, 
am aflat:'în satele Burjuc și 
Tătărăști, aplicarea Legii 
18/1991 este în stadiul fi
nal; în satul Tisa se 
lucrează la întocmirea a noi 
hărți topografice; la 
Glodghilești împărțirea 
terenului arabil s-a încheiat 
și se lucrează la măsu
rarea pășunilor și fânețelor; 
în ce privește punerea în 
posesie a pădurii au fost 
atribuite celor în drept 24 
ha. (Tr. B.). în imagine: Căminul Cultural din ZdrapțL

Foto: Pavei LAZA

Privatizata din- 9
Burjuc

în comuna Burjuc funcțio
nează 9 unități comerciale pri
vatizate, patru în centrul de 
comună, câte două în satele 
Tisa și Glodghilești și una în 
Tătărăști.

Cea mai importantă dintre 
acestea este cea a dlui Szabo 
Robert din Burjuc, cu profil de 
reparații auto, desfacere cau
ciucuri', piese de schimb ș.a. 
Celelalte 8 sunt profilate pe 
desfacere de mărfuri în special 
alimentare. Dl Gabriel Barta, 
viceprimarul localității, ne spu
nea că recent s-a redeschis, 
după un an și ceva cât a fost 
închis, magazinul mixt din satul 
reședință al comunei. Și acest 
fapt este important din două 
puncte de vedere: s-a îmbu
nătățit aprovizionarea populației 
și s-ă adâncit concurența - ceea 
ce este benefic pentru cum
părători.

Traian BON DOR. • ’

ESTE TIMPUL CLARIFICĂRILOR Nici apă caldă, nici căldură
Dl conf. univ. dr. 

Gheorghe Ana, deputat de 
Hunedoara, a făcut de 
curând o interpelare pentru 
Guvernul României adu
când în discuție o problemă 
deosebit de importantă 
care îi frământă de multă 
vreme pe o parte în
semnată dintre locuitorii 
comunei Bănită, o situație 
similară întâlnlndu-se și în 
alte localități din Transil
vania. Dar’ să vedem 
despre ce este vorba:

După cum au arătat pri
marul comunei Bănița, dl 
Nistor Costea și secretarul 
primăriei, dna Aurica 
Stoica, în cartea funciară

X_________ ___ __________  

figurează că o suprafață de 
circa 200 ha pământ se 
găsește în proprietatea 
statului român. Terenul 
respectiv este însă, în 
realitate, cum prevede re
gistrul agricol, în pro
prietatea cetățenilor, care 
de 70 de ani plătesc 
impozitele cuvenite, con- 
struindu-și case și anexe 
gospodărești pe o parte din 
terenurile în cauză!

Referindu-se la situația 
acestor terenuri, autoritățile 
locale arată că, după primul 
război mondial, odată cu 
retragerea Imperiului 
austro-ungar, terenurile 
respective au fost vândute 

de către proprietarii unguri, 
la cetățeni români, fără a se 
opera însă în cartea 
funciară operațiunile 
respective. Neîntocmind la 
vremea respectivă - în anii 
1921-1928 - acte de 
vânzare-cumpărare, în anul 
1931 printr-un Decret-Lege 
aceste terenuri au fost 
trecute în proprietatea 
statului român... Potrivit 
registrului agricol, aceste 
terenuri figurează la 
primăria comunei Bănița ca 
proprietate a cetățenilor, 
dorința lor fiind aceea de a 
li se face întăbularea ca 
proprietate, pe aceste su
prafețe care, de fapt și de 

drept, le aparțin. Ca 
urmare, prin interpelarea 
făcută, dl deputat Ana a 
solicitat Guvernului să 
intervină în vederea 
clarificării situațiilor de 
natura celei prezentate, în 
care sens este necesar 
să adopte o Hotărâre în 
vederea soluționării 
problemei locuitorilor din 
comuna Bănița, depu- 
nând totodată, cât mai 
repede posibil, o inițiativă 
legislativă la Parlament 
prin care să rezolve și 
celelalte situații similare 
din Transilvania (N.T.)

Dna Colceru Ana 
locuiește în orașul Simeria, 
bloc 4A, etajull, aparta
ment 5. Din luna iunie a.c. 
și până în prezent n-a avut 
apă caldă decât de două 
ori, iar căldură nu s-a dat 
nici până acum. Situația 
este cu atât mai dramatică 
pentru dumneaei cu cât are 
soțul paralizat, necesitând o 
îngrijire aparte. Singura 

FĂEI5FT F/fTEf-E EEFFFT-
TCALLfA...

“salvare"pentru încălzirea 
așternutului celui suferind 
au rămas sticlele calde (cu 
apă încălzită pe aragaz). 
Dar fără sursă de căldură 
greu rezistă și cei sănătoși, 
în disperare, a venit la 
redacția ziarului nostru. 
Am receptat semnalul 
dumneaei și-l transmitem, 
publicându-l, celor care pot 
s-o ajute. (E.S.)

■ Pâine gustoasă
Brutăria din Ilia a 

„Consumcoop" din localitate 
face în fiecare zi circa 1000 
de pâini pe care le desface 
prin magazinele sătești din 
Ilia, Gurasada și Vorța, la 
târguri ș.a. Pâinea coaptă în 
unitatea condusă de dl Viorel 
Crișan se bucură de mare 
căutare deoarece este foarte 
gustoasă.

■ 0 gospodărie 
model

Una dintre cele mai 
frumoase gospodării din satul 
Costești, comuna Orăștioara 
de Sus, este cea a familiei 
Teacoi. Este alcătuită din trei 
corpuri de clădiri, are curtea 
betonată și apă ce vine prin

Informații/3JVoiejOpinii
cădere dintr-un bazin situat 
mai sus. Dl Samuilă Teacoi 
este, în prezent, la pensie, dar 
a muncit ani buni ca șofer pe 
autobuz. Dnei Aurelia Teacoi i 
se mai spune în sat și moașa, 
E ușor de înțeles ie ce.

■ Taxe
Nu susținem deloc 

sporirea taxelor ce trebuie să 
le achite cetăjp- ,i pentru 
diferite ser' dar a plăti 
efectuarea .z Z căsătorii civile 
cu 180 de lei este prea de tot. 
Mai ales că - așa cum ne spu
nea secretarul Primăriei din 
Beriu - acestea au loc 
sâmbătă, multe dintre ele 
după-amiaza. Oare - întrebăm 

- în cadrul autonomiei locale, 
consiliile n-ar putea ajusta 
această taxă?

■ în pas de melc
O doamnă contabilă a 

unei primării de pe Valea Mu
reșului - nu-i spunem numele 
ca să nu-i stricăm anumite 
relații - ne spunea că o fac
tură a făcut de la Trezorerie la 
Banca Națională și apoi la 
Bank Post nici mai mult nici 
mai puțin de șase zile. între 
cele trei instituții este o 
distanță de câteva sute de 
metri. Oare un melc în câtă 
vreme ar face acest drum?

■ Gaz metan la sate
în satele Leșnic și Vețel 

se află în plină desfășurare 
introducerea gazului metan 
în casele oamenilor. Lu
crarea ar putea avansa, dar 
este întreruptă mereu din pri
cina lipsei de fonduri. Faptul 
acesta este paradoxal, 
întrucât localitatea se nu
mără printre puținele co
mune din județ care se auto- 
finanțează. Și totuși există o 
explicație - factorii economici 
de pe raza comunei Vețel nu 
achită decât cu mare 
întârziere impozitele și taxele 
ce le datorează primăriei.

Traian BONDOR

Nopți reci de toamnă 
înșiruite pe răbojul ano
timpului stârnesc brume 
argintii al căror penel 
nuanțează coloristic pei
sajul. Astfel, misterioase 
culori de galben-arămiu ne- 
mpresoară armonios încă cu 
verdele închis, iar griul, 
cenușiul și negrul detestate 
mai așteaptă un pic pentru 
mai târziu. Dar, schimbă
toare de la o zi la alta, 
nuanțele străbat în valuri 
desișurile codrilor ca un 
semnal dat suflării pămân
tene despre apropiata 
dezgolire de veșmânt a 
codrilor la venirea iminentă 
a iernii. Dealuri și câmpii 
ruginite mai amintesc de 
mirosul parfumat al fânului 
cosit pe brazdă caldă. Dar, 

Doamne, soarele călduț al 
dimineților târzii mai învăluie 
înălțimile albastre, iar ză
mislirea luminii printre flori la 
geamuri e o adorație, un 
șarm... Fărâme de soare îmi 
pătrund tainic în odaie dar și- 
n suflet dându-mi o speranță 
de viață bună. Da, toamna e 
frumoasă și de aceea privesc 
atent parcul și cetatea Devei 
scăldate încă în aurul razelor 
solare. Dar, dragă prietene, 
nostalgice umbre alungite se 
instalează pretutindeni și 
ochiul blând al soarelui s- 
ascunde prea timpuriu sub 
pleoapa curată a cerului 
senin. Și eu, sub cerul umbrit 
al serii, mă-nfior de realitate.

Acum e mai greu, dar 
mâine, sigur, va fi mai bine...

Valentin BRETOTEAN
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 250 
mp. Tel. 230954 (3519)

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

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, Micro 15, posi
bilități privatizare. Tel. 212281 
(3462)

• Vând casă în Deva, ultra
central. Tel. 612829, după ora 
16 (3464)

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

• Vând casă Muncelul Mic, 
preț 20 milioane, Opel Kadett 
1,2 înmatriculat și piese de 
schimb. Tel. 227811 (3479)

• Vând urgent casă, gră
dină pomi, gaz la poartă. 
Simeria str.M. Kogălniceanu, 
nr.16, preț 10.500 DM. Tel. 
092282372 (3483)

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

• SC DEVATRANS SA 
DEVA anunță organizarea 
licitației privind vânzarea unui 
autoturism Dacia 1310, în data 
de 12.11.1997 ora 10. Infor
mații suplimentare se pot 
obține la sediul societății din 
str. Depozitelor, nr. 2, biroul 
tehnic, începând cu data de 3 
noiembrie 1997. (3491)

• Vând Renault 11, 1984, 
înmatriculat, talon Dacia 1300. 
Tel. 615569 (3495)

• Vând Dacia Nova,tel. 
214560,orele 7-16 și 621663, 
orele 17-21. (3713)

Vinde la licitație publică următoarele mijloace fixe, aparținând , 
S.C.SUPER MARKET S.A.Deva, societate aflată în procedură de 

reorganizare judiciară;
- vitrine frigorifice 4 buc.;
- refrigeratoare 2 buc.;
- congelator BBC;
- congelatoare POLARIS 2 buc.;
- mașină de tăiat mezeluri;
- frigider ATLANTIC ; ■
- frigidere ELMEC 2 buc.;
- frigider PHILIPS;
- congelatoare ATLANT1CO 2buc.;

-10 calculatoare 486 DX2;
- 3 caiculatoare"386 DX;
-1 calculator 286 DX;
- imprimante EPSON 3 buc.; '
- imprimantă autotăietor 1 buc.;
- cântare GAS 3 buc.,
- aparat uozator F4;
- instalație TV interioară;
- mobilier comercial divers.

• Vând autoturism Dacia 
1325 Liberta, an fabricație 
1992, informații tel.72927'9. 
(2544)

• Vând Mercedes 300 D 
Cobra, înmatriculat, carte de 
identitate, revizia tehnică până 
în august 1999.Stare bună, 
preț negociabil.Informații 058/ 
811651.

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

• SC DAB IMPEX SRL 
Hațeg vinde mașină înghețată 
model Carpigeani, dozator 
Tec, ladă frigorifică 250 I, 
vitrină frigorifică (congelator). 
Tel. 231592, 777537. (3454)

• Vând calculator portabil 
COMPAQ. Tel. 233266, 09228 
7198, orele 8-15. (16)

• Vând țuică 50 grade din 
prune Stanley, calitate supe
rioară. Deva tel. 615603 
(3498)

• Vând casă în Deva, cen
tral, tel. 613155. (3522)

• Vând casă în Sântandrei, 
nr. I43, cu grădină și gaz. 
(3522)

• Vând canapea, circular 
tăiat lemne, haină blană femei, 
tel. 214099. (3523)

• Vând 400 mp teren cu 
construcție.Călan, str.Crișeni, 
nr. 108. (3524)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, Bălcescu , tel. 
621722.(3525)

• Societatea Proteus Orăș- 
tie vinde produse electro- 
casnice Arcopal, Cristal și 
noua gamă pentru încălzire 
centrală, cazane și calorifere, 
la prețuri convenabile. Infor
mații tel. 233134, 641296, 
647500.(3161)

TBIBUHTAIUZ, HUNEDOARA PBZDT 
-tudecătobul STirrnc— *

• Economist - expert con
tabil țin evidență contabilă pe 
calculator. Tel. 223702. (3463)

•LICEUL DE INFORMA
TICĂ HUNEDOARA anunță 
scoaterea la concurs a unui 
post de contabil șef (studii 
superioare). Informații la sediul 
liceului. (3467)

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

• Predau ore franceză- 
germană, preț foarte avan
tajos. Tel. 614505. (03)

• SOCIETATEA DE VA
LORI MOBILIARE SC ACȚIO
NARUL SA din Cluj-Napoca 
organizează selăcție pentru 
angajare - Agenți de valori 
mobiliare - (brokeri). Cerințe - 
atestare IRVM și ANSVM sau

V

• Vând mere pentru iarnă, 
1000 lei/kg. Asigur transport la 
domiciliu, pentru cantități mai 
mari.Orăștie, tel. 641451. 
(3160)

• Vând cazan țuică .capaci
tate 180 litri, Petrică losif, 
Vaidei, nr.385. (3185)

• Vând garaj, lângă Primă
ria Hațeg. Licitația în 01.11. 
1997.’ Informații 777576. 

(2664)
• Vând apartament 2 ca

mere, îmbunătățiri și teren 
pentru cabană pe Rîu Mare. 
Relații tel. 777439. (2665)

DIVERSE

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

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

autorizație CNVM. Informații 
tel. 064 - 193420, 064-192 
945. (3420)

PIERDERI

• Pierdut legitimație ve
teran, pe numele Groza loan, 
Călan Ohaba, nr 7. O declar 
nulă. (3748)

• Cu durere în suflet sun
tem alături de familia îndo
liată. Regretăm dispariția 
dragei noastre

STELA BOCĂNICI
Cumnații Nicu, Jeni și nepoții 
Ania, Vali și Nicu. (3702)

• împărtășim durerea 
familiei la dispariția dis
tinsului nostru vecin

Prof. LUDUȘAN PAVEL
Sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace I . Vecinii din bloc. 
(0712)

• Familia ing. Alexandru 
lonescu mulțumește acelora 
care le-au fost alături cu 
prezența sau gândul și au 
condus pe ultimul drum pe 
cel care a fost

IONESCU SAVA.
(3709)

• Ileana soție, Doina fiică, 
Olimpiu ginere și nepotul 
Cristian anunță cu 
nesfârșită durere trecerea în 
neființă a neuitatului soț, 
tată, socru și bunic, om de 
aleasă omenie și bunătate 
sufletească

IOAN VULCAN
înhumarea va avea loc azi,la 
ora 14, la Brad.

• Suntem alături de tine, 
dragă Ovi, în greaua încer
care prin care treci, acum, la 
moartea tatălui. Ioana și 
Mircea. (3719)

• In clipe de grea durere, 
suntem alături de familia 
judecătorului Domșa Traian, 
la trecerea în neființă a tatălui 
său. Dumnezeu să-l odih
nească în pace I Colectivul 
Tribunalului Hunedoara. 
(3712)

• Managementul și colegii 
din cadrul SC Talc-Dolomită 
SA Hunedoara sunt alături de 
subing. Buda Neculai și Buda 
Nicoleta în momentele de 
profundă durere ca urmare a 
decesului celui care a fost un 
bun socru și bunic

DRASOVEANU IOAN
Fie-i țărâna ușoară! (2546)

• Decesul neașteptat al 
nașului meu, al celui care a 
fost

Prof. LUDUȘAN PAVEL 
om de aleasă)prețuire, de o 
rară bunătate, va fi veșnic în 
sufletul meu. Dr. Olteanu 
Gabriel. (2547)

• Suntem alături de familia 
Ludușan, la pierderea soțului, 
cel care a fost vărul nostru,

Prof. LUDUȘAN PAVEL 
și-i transmitem, pe această 
cale, sincere condoleanțe. 
Familia dr. Olteanu. (2547)

• Nepoții Viorel,Dorica și 
Claudia sunt alături de mă
tușa Toii, la marea durere 
pricinuită de pierderea soțului 

Prof. LUDUȘAN PAVEL 
Sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! (3707)

• Asociația veteranilor de 
război din Brad este alături de 
întreaga familie, la greaua 
suferință pricinuită de dece
sul celui care a fost un mi
nunat om și patriot român, 
luptător curajos, pentru inde
pendența României,

IOAN VULCAN.
• Suntem alături de șefa 

noastră loja Felicia în aceste 
clipe de suferință, pricinuite 
de pierderea mamei sale. 
Dumnezeu s-o odihnească! 
Personalul TESA al Coo
perativei Drum Nou din HU- 
NEDOARA. (2548)

• Foștii colegi de muncă, 
tehnicieni și meseriași, de la 
Atelierele Centrale Criscior - 
Gurabarza ai celui care a 
muncit aici, neîntrerupt, un 
lung șir de ani, cu profe
sionalism și atașament

IOAN VULCAN
transmit familiei îndoliate 
întreaga lor compasiune.

• Foștii elevi de la Școala 
Profesională din Gurabarza, 
aflând trista veste a 
dispariției celui care le-a fost, 
timp de 27 de ani, un emi
nent profesor

IOAN VULCAN
îi aduc un gând pios și se 
pleacă în fața corpului neîn
suflețit. Dumnezeu să-l odih
nească în pace !

• Sincere condoleanțe 
familiilor Vulcan din Brad și 
Jula Olimpiu, din Deva la 
neîndurătoarea veste â 
decesului omului de aleasă 
noblețe sufletească,cel care 
mi-a fost profesor și 
îndrumător în viață,

IOAN VULCAN
II voi păstra mereu în 

gândurile mele.S.Cerbu.

• In acest trist sfârșit de 
toamnă, suntem alături de fa
milia ing. Jula Olimpiu și 
Doina, la despărțirea de tatăl

VULCAN IOAN
Dumnezeu să-l odihnească! 
Familia ing. Lupea Liviu.

• Colectivul Laboratorului 
Sănătate Mintală - Policlinica 
Deva este alături de colega lor 
psiholog Tedeschi Ileana, în 
dificila încercare pricinuită de 
moartea mamei sale. 
Dumnezeu s-o odihnească! 
Colectivul NPI Policlinica 
Deva.

VREMEA

1 fi deosebit de 
acest interval. 

Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea. Vânt de la 
slab la moderat din sector 
nordic. Dimineața, local 
ceață și brumă, izolat îngheț 
la sol. Temperaturile minime 
vor oscila între - 7°C și - 2°C, 
iar maximele între +3°C și 
♦J* *C

y^NUTRIENTULu
Tel. 059-415.695; 416.182; 370.603; 370.572

VINDE DIN PRODUCȚIE PROPRIE

Licitația va avea loc la data de 12.11.1997, ora 10,00 la sediul S.C.SUPER MARKET 
S.A. din Deva, B-dul Decebai, bl.5, magazin. Relații suplimentare privind prețul și 
starea bunurilor pot fi obținute la sediul firmei (telefon 213445), zilnic între 8-12 sau 
la sediul creditoarei, Banca Dacia Felix S.A., Sucursala Deva (telefon 220796), zilnic 
între orele 8-15.

La prețul de 12.990 lei/kg + TVA
Greutate medie

1,11,3 kg
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PREGĂTIRI
în magazinele 

"Adam și Eva", "Ele
gant", "Casa Vacan
ței", "Cora", " Cămi
nul", "Modern", "Lu
mea Copiilor" ș.a. - a- 
parținând S.C. "Uni
vers" S.A. Deva - au 
început pregătirile 
pentru sezonul rece. 
Au fost aduse de la 
producători, cu mijloa
ce proprii de trans
port, articole vesti
mentare, încălțăminte, 
jucării, articole de pa- 
petărie - pentru ca săr
bătorile de iarnă să gă
sească bine pregătiți 
comercianții. Dacă și 
prețurile vor fi accep- 
tabile. ..(E.S.)

^~1N ORICE OCAZIE 
-'PUBLICITATE PRIN 
"CUVÂNTUL LIBER

r

rr

In atentia beneficiarilor anunțurilor de mica
J ’

publicitate
întrucât ziarul nostru nu se mai tipărește la S.C. Polidava 

S.A. Deva (tipografia din Bulevardul 22 Decembrie, nr. 257, 
Deva), îi rugăm pe beneficiarii serviciilor de mică publicitate 
să nu se mai deplaseze la acest punct de predare a anunțurilor 
(corectura ziarului), ci la sediul redacției din strada 1 
Decembrie, nr. 35 (în clădirea Tribunalului Hunedoara-Deva) 
și la celelalte agenții din județ.

s.c. PEH PETR^
ACHIZIȚIONEAZĂ

PRONOSPORT
D— dinr\ N

CAGLIARI SALERNfTANA 1

F.ANDRIA TORINO X

F.ANDRIA TORINO 1

“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 
NOIEMBRIE 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.

RĂMĂNEȚ1 CU NOI!
RĂMÂNEM A! DUMNEAVOASTRĂ.

LUCCHESE REGGIANA 1

MONZA C.di SANGRO 1

PADOVA CHIEVO X SOCIETATE româno - Israellanti
PADOVA CHIEVO 1

PERUGIA ANCONA 1

PERUGIA ANCONA 2

REGGINA RAVENNA 2

TREVISO VENEZIA 1

TREVISO VENEZIA 1

VERONA FOGGIA 1

angajează pentru Județul Hunedoara
reprezentanți vânzări
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, patlser
Acte necesare» curriculum vitae, foto tip buletin

MATERIALE „ 
refolosibileJEI 
DIN HÂRTII
SI CARTOANE

fl-RT S.A.
EȘTI

ANUNȚĂ RELUAREA 
ț PRODUCȚIEI $1LIVRÂRII DE 

F HÂRTIE 
GIENICÂ 

L Și a altor sortimente din hârtie

k
b

Livrările se fac direct de la 
sediul societății: 

Petrețtl. str. 1 M«l nr. 840. 
jud. Albe 

Programările se fac la 
teHax; 058-743625

Relații la 
tel: 058-743624

AQENJttLE DE PVSUGIWE 
‘CUVÂNTUL UKER’ -

Tragerea Loto special 
"6/49” din 

26 octombrie

26-10-4-36-25-46
Fond de câștiguri
5.1BZ?235.838 Lei

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

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribu
nalului Județean); ■ la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă magazinul 
“Comtim“; -la chioșcul din CARTIERUL MI
CRO 15 (statia de autobuz “Orizont“);

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

* BRAD, strada Republicii 
(tei.650968), la sediul S.C. ”MERCUR“;

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
magazinul “Palia“;

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

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

................ ....... .

serie pașaport, copie xerox studii.
Informații k telefon 219167 zilnic 13 -16

•1

(exclus sâmbăta - duminical.

Tragerea "NOROC" 

din 26 octombrie

5 - 8 - 2 - 6 - 4 - 9 - 6
Fond de câștiguri 
586.799.394 Lei
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Școala “Andrei Șaguna” Deva - manifestări aniversare

După trei decenii de 
activitate Școala Generală 
nr.4 Deva primește un nume 
pe ' măsură - “Andrei 
Șaguna”. în 24-25 octombrie 
s-a desfășurat o suită de 
manifestări cu ocazia îm
plinirii a 30 de ani de 
existență a școlii - fostă nr.4, 
de-acum înainte “Andrei 
Șaguna” Deva. Școală mare, 
cu un efectiv de aproape 
1700 de elevi în acest an 
școlar (dar în unele perioade 
numărul lor a fost de peste 
2000), cu rezultate notabile 
la olimpiade școlare, sesiuni 
de comunicări științifice ale 
elevilor, la diverse concursuri 
extrașcolare, internaționale 
chiar sau în activități culturale 
și sportive s-a clasat în ultimii 
5 ani pe primul loc pe județ 
între școlile generale, cum 
preciza dl director Gelu 
Minișca.

Cu o dotare materială 
sensibil îmbunătățită după 
1990 școala aniversată s-a 
“estetizat” în cinstea acestui 
moment atât în exterior, cât și 
în interior, grație unor 
sponsori generoși. Cu

“Restructurarea în RENEL se dorește 
a fi una reală, nu bazată pe interese 

particulare”
Ieri, la sediul Sindicatului 

F.R.E. Deva s-a desfășurat o 
conferință de presă a cărei temă 
principală a constituit-o res
tructurarea sistemului energetic.

în opinia Federației Naționale 
a Sindicatelor din Electricitate 
“Univers", formula de res
tructurare “prin dezintegrare a 
sectorului energetic românesc 
preconizată de RENEL și MIC 
este nerealistă iar graba cu care 
se acționează pentru dez
membrarea rapidă a activității din 
Producere și Rețele electrice 
prezintă mari riscuri 
viitor."

Deși, la întâlnirea 
octombrie a.c. între 
zentanții Executivului și cei ai 
Federației “Univers” s-a ajuns la 
un punct de vedere comun, 
administrația RENEL nu a res
pectat protocolul. încălcarea 
protocolului, în opinia liderilor de 
sindicat, nu reprezintă altceva 
decât promovarea unor interese 
arbitrare a unui grup restrâns de 
persoane care prin dez
membrarea actualului sistem nu 
doresc altceva decât transferul 
unui segment important din 
patrimoniul RENEL-ului, în 
interes particular.

Potrivit celor declarate de 
către dl Adolf Mureșan, liderul de 

pentru

din 11 
repre-

împlinirile acumulate în cele 3 
decenii, în haină nouă, școala 
a primit numele celui despre 
care lorga afirma că a fost “un 
cârmuitor de oameni și un 
îndreptător al vremurilor, 
cărora nu li s-a supus ca 
exemplarele obișnuite ale 
omenirii, ci le-a întors de pe 
povârnișul lor spre culmea 
lui”.

Dezvelirea plăcii ani
versare a fost momentul 
culminant al manifestărilor. La 
el au fost prezente persoane 
oficiale - dnii Pompiliu Bu- 
dulan, prefect, Nicolae 
Segesvari, subprefect, loan 
Băda, vicepreședintele 
Consiliului Județean, Mircea 
Muntean, primarul Devei, 
Dorin Crișan, inspector ge
neral adjunct al Inspec
toratului Școlar - foști și 
actuali dascăli, elevi, părinți. 
Placa aniversară cu noul 
nume al școlii a fost dezvelită 
de prefectul județului după 
care s-a oficiat o slujbă de 
sfințire de către dl protopot 
Alexandru Hotăran. N-au lipsit 
cuvintele emoționante de 
evocare a trecutului școlii,

sindicat de la F.R.E. Deva, 
Federația Univers a oferit o 
alternativă de restructurare: 
înființarea unei Societăți 
Naționale de Electricitate 
(Companie Națională de 
Electricitate SA) care să asi
gure o funcționare viabilă a 
sistemului energetic.

Promovarea unei res
tructurări - a unei divizări - fără 
un fundament real și bazat pe 
interesele consumatorului nu 
exclude, în opinia Federației 
"Univers", o situație ase
mănătoare cu cea din Anglia 
care a ajuns într-o situație 
excepțională după promovarea 
divizării sistemului energetic.

"Este normal, s-a mai 
precizat de către dl Mureșan, 
să fie promovată o trans
parență, consumatorul să aibă 
posibilitatea de a înscrie clauze 
într-o relație contractuală.”

Șirul protestelor ener- 
geticienilor va fi continuat - 
după acțiunile de săptămâna 
trecută - joi, la București, unde 
se va cere fundamentarea unei 
strategii de restructurare reale, 
bazate pe interesul comun al 
tuturor subiecților - producător, 
distribuitor și consumator.

Corne! POENAR 

urările de,noi succese sub 
actuala denumire.

întâlnirea între generații 
deschisă de dna Marioara 
Secoșan, director adjunct, a 
fost poate cel mai emoționant 
moment al sărbătorii. Foști 
dacăli și elevi s-au regăsit cu 
actualele cadre didactice și 
învățăcei, au admirat școala 
reînnoită, au depănat amintiri 
în sala festivă. Evocările 
emoționante sau pe alocuri 
hazlii, florile oferite de copii, 
întreaga atmosferă au lăsat 
impresii de neuitat.

Lansarea lucrărilor “La 30 
de ani...’’, “Monografia și 
anuarul”, “Practic! Instructiv! 
Educativ!” (culegere de rețete 
culinare) și a numărului 
omagial al revistei “Crisalide” 
au constituit de asemenea 
motive de bucurie și emoție, 
de mândrie și speranță atât 
pentru cei care trudesc azi în 
această școală, cât și pentru 
cei care au părăsit-o.

Simpozionul “Andrei 
Șaguna", găzduit de sala 
mică a Casei de Cultură 
Deva, a evocat viața și acti
vitatea celui care a fost o 
personalitate a vieții culturaje 
și spirituale din Ardeal. în 
comunicările lor dna prof. 
Adelia Costa, dl Gelu 
Minișca, director Școala 
“Andrei Șaguna” Deva, dl 
Alexandru Hotăran, protopop, 
și dl Dumitru Barna, cer
cetător la Arhivele Naționale, 
Filiala Deva, au reliefat și 
contribuția lui Șaguna la 
dezvoltarea școlii românești 
(au ajuns la 800 “școlile 
poporale" în timpul vieții lui), 
inclusiv în comitatul Hu
nedoarei.

Expoziția de carte, 
vernisată în holul școlii, a 
prilejuit participanților să

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
»

AFLAȚI LA LIMITA REZISTENȚEI, 
GREVIȘTII FOAMEI CONTINUĂ PROTESTUL |

Zilele încep să se 
adune, să se înmulțească 
pentru greviștii foamei 
aflați în fața sediului 
Senatului din București. 
Totul a pornit de la intenția 
de modificare a Legii 42 ce 
privește drepturile revo
luționarilor din ’89 care, 
prin lupta lor, au condus la 
căderea dictaturii ceau- 
șiste.

Deși au fost vizitați de 
reprezentanții puterii în 
repetate rânduri, pentru ca 

cunoască lucrări de referință 
din opera lui Șaguna sau 
despre viața și activitatea 
sa. Prezentată de dra Alina 
Purcilean, expoziția de carte 
(ce a reunit volume de la 
bibliotecile “Astra” Sibiu, 
“Ovid Densușianu” Deva și a 
Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane Deva) a fost 
structurată pe 3 secțiuni: 
scrieri proprii, monografii și 
referințe despre viața și 
opera sa.

Expoziția de carte a fost 
secondată și de alte două, 
mai mici, cu icoane pe sticlă 
și lucruri de mână realizate 
de elevi.

Spectacolul aniversar 
care a încheiat manifestările 
zilei de vineri pe scena 
Casei de Cultură Deva a 
fost, în fapt, un cadou oferit 
de cei care l-au susținut 
pentru școala deveană. Este 
vorba despre artiștii 
Teatrului de Estradă Deva 
care au prezentat un 
fragment din spectacolul 
“Tranzit - show '97" (Adriana 
Trif, Izabela Hașa, Roxana 
Olșanschi, Mihai Feier, 
Florin Mureșan și orchestra 
dirijată de Ștefan 
Moțățăianu). De asemenea, 
de ansamblurile “Dor” (Ionel 
Coza, dirijor) și “Doina 
Crișului” Brad, de soliștii de 
muzică populară Drăgan 
Muntean, Marilena Birău, 
Cosmina Drăgan, Ciprian 
Roman și Valentin Crainic. 
Spectacolul a fost apreciat 
de public, în special de elevii 
care au gustat momentele 
folclorice. De altfel, ei au fost 
prezențe active și la celelalte 
manifestări care au 
inaugurat numele de acum 
al școlii lor.

Viorica ROMAN 

prin dialog să se deza
morseze această ultimă și 
gravă formă de protest, cei 
aflați în piață își continuă 
protestul, nemaicrezând în 
ceea ce li se spune. Un apel 
la rațiune poate fi 
considerată scrisoarea 
deschisă adresată de 
președintele României, 
Emil Constantinescu: ’’Re
curgând la o formă extremă 
de privațiune și auto- 
sacrificiu, se spune în 
scrisoare, justificată numai

/■

Organizația Județeană a 
P.N.L. - total nemulțumită de 

mersul privatizării
Partidului România Mare a 
venit cu sloganuri foarte dure, 
care nu înseamnă însă 
altceva decât un periculos joc 
cu focul; așa este, de la 
București problemele cu care 
se confruntă Ardealul se văd 
cam superficial, dar, în ultima 
vreme, se constată o 
schimbare de opinie, în sen
sul că liderii P.N.L. urmăresc 
cu multă atenție ce se 
întâmplă în această parte a 
țării; organizația județeană a 
P.N.L. este total nemulțumită 
de modul cum se face pri- 
vatizarera în județul Hu
nedoara și se declară decisă

Conferința de presă a 
conducerii Organizației 
județene a Partidului Național 
Liberal la care a participat, în 
frunte cu senatorul 
Constantin Blejan, întreg 
staful acesteia, a avut una 
din teme derularea pro
cesului de privatizare în 
județul nostru. Din pricină 
însă că dl Coposescu, 
directorul F.P.S. Hunedoara, 
n-a putut să vină la această 
manifestare dl senator a 
abordat în scurta sa alo
cuțiune două probleme. 
Prima a fost aceea că P.N.L., 
conducerea superioară a 

acestei formațiuni politice, a 
rămas surprinsă de 
constatările senatorului 
Gheorghe Pruteanu în ju
dețele Harghita și Covasna. 
De aceea grupul P.N.L. din 
senat a hotărât să-l invite să- 
și expună pe larg concluziile. 
Partidul Național Liberal este 
profund interesat de în
sușirea limbii oficiale a 
statului de către toți cetățenii 
României. De altfel pe a- 
ceastă temă domnia sa și-a 
pregătit o intervenție pentru 
ca dl Pruteanu să vorbească 
în plenul Camerei superioare 
a Parlamentului, în zilele ur
mătoare.

A doua problemă abor
dată de dl senator s-a referit 
la recentul miting organizat 
de opoziție în Capitală. Mani
festarea s-a caracterizat 
printr-o participare puțin nu
meroasă din partea cetățe
nilor. Acest fapt s-a datorat 
mesajelor perimate cu care 
au venit liderii, lipsei de 
încredere a cetățenilor în 
opoziție. Puterea actuală are 
nevoie de opoziție cât mai 
puternică care, încă, nu 
există. într-adevăr, țara, 
populația ei, trece prin mo
mente grele, dar oamenii au 
încă răbdare și speră ca, prin 
reformă și restructurare, să 
depășim aceste momente 
decisive.

Răspunzând întrebărilor 
adresate de reprezentantul 
ziarului nostru, dl senator a 
spus: într-adevăr, liderul 

în lipsa oricărui dialog, v-ați 
asumat nu numai riscul de a 
vă pune în pericol sănătatea 
și viața, dar și riscul 
extinderii unor asemenea 
acțiuni de protest într-o 
societate aflată și așa într-o 
situație deosebit de grea.”

Greviștii sunt hotărâți 
însă să stea acolo până la 
moairte, convinși că atunci 
va cădea Guvernul. într- 
adevăr, tot mai mulți dintre 
ei se află la limita puterilor, 
fiind necesară intervenția 

să acționeze pentru acce
lerarea acestui proces; la 
nivelul conducerii superioare 
a partidului există decizia de a 
se acționa cu mai multă forță 
pentru a determina aliații din 
coaliția guvernamentală să se 
ocupe de acest proces foarte 
complex și imperios necesar 
cu toată răspunderea; 
privatizarea merge încet 
deoarece unii factori implicați 
în acest prpces n-au interes 
să se realizeze și pun piedici 
în înfăptuirea acesteia; nu, 
P.N.L. nu intenționează să se 
retragă de la guvernare; 
întrucât consideră că locul lui 
este acolo, tocmai pentru a-și 
înfăptui politica sa; P.N.L. ac
ționează pentru sprijinirea 
capitalului autohton în pro
cesul de privatizare și are 
pregătite proiecte de legi în 
acest sens, printre acestea 
înscriindu-se și acela referitor 
la întreprinderile mici și mij
locii pe care guvernul încă nu 
l-a avizat deși este depus de 
multă vreme; P.N.L. lucrează 
pentru viitor, nu are nostalgia 
trecutului interbelic, el vrea o 
țară modernă și prosperă.

O ictee prețioasă a dlui 
senator Constantin Blejan 
este aceea că P.N.L este 
hotărât, în cazul când pri
vatizarea se tărăgănează, să 
acționeze în forță, mergând 
până la a cere demisia unor 
demnitari incompetenți sau 
neinteresați - din diferite mo
tive - în realizarea acesteia.

Traian BONDOR

zilnică a personalului! 
medical. Ieri, la Timișoara,■ 
unul dinte cei 8 greviști ai*  
foamei care pichetează! 
Prefectura Timiș, a fost| 
transportat de urgență lai 
spital, glicemia scăzându-i*  
la 33, starea sănătății salel 
înrăutățindu-se brusc. | 

Dincolo de cereri, mail 
mult sau mai puțin curate,*  
de intențiile de dialog, ce! 
se va întâmpla oare cu| 
ideea de revoluție șii 
revoluționari?!

Minei BODEA I 
_______________________/
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