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„OMAGIU LUI CRIȘAN”
O nouă ediție a'ma- 

nifestării cultural-științifice 
s-a desfășurat duminică în 
satul cu același nume, fost 
Vaca, în care s-a ridicat 
unul din conducătorii răs
coalei de la 1784, militarul 
de carieră - Crișan. Și de 
această dată, cei prezenți 
s-au reunit la Casa memo
rial, în curtea căreia 
străjuiește bustul redând 
chipul dârz al lui Crișan, 
care, alături de marele 
Horia și de Cloșca au 
ridicat la luptă moții pentru 
libertate și dreptate so
cială.

Manifestarea s-a des
chis cu onoruri militare 
prezentate de o gardă de 
onoare alcătuită de vâ

nători de munte de la 
U.M.Brad. La baza mo
numentului s-au depus 
coroane de flori din partea 
administrației județene și 
comunale, a unor instituții 
și societăți comerciale.

Personalitatea eroului 
Crișan a fost evocată de dl 
prof, loachim Lazăr, șef de 
secție la Muzeul Civilizației 
Dacice șl Romane din 
Deva, de dl loan Pavel, 
consilier la Inspectoratul 
Județean pentru Cultură. A 
fost prezent dl ing. Gheorghe 
Barbu, președintele Con
siliului Județean Hunedoara.

Minei BODEA 

(Continuare în pag. 2)

SCIZIUNE Șl ll\l A.F.D.P.R.?
în ultima vreme, senatorul 

ConstantinTicu Dumitrescu 
duce lupte înverșunate pe 
mai multe fronturi. Proiectul 
său de lege privind accesul 
la dosarele securității a ge
nerat contradicții, dispute 
verbale violente, chiar în 
sânul PNȚCD, al cărui 
membru de oarecare an
vergură a fost până nu de 
mult. CTD i-a acuzat dur pe 
liderii PNȚCD, pe însuși 
președintele partidului, Ion 
Diaconescu, de faptul că vor 
să stopeze legea propusă de 
el pentru ca fiecare român să- 
și poată vedea dosarul de la 
,,secu" dar și pe ale altora. Și 
partidul l-a sancționat aspru, 
pe Constantin Ticu Durrfi- 
trescu, suspendându-l din 
PNȚCD pe timp de un an.

Delimitările unor membri 
marcanți ai PNȚCD de CTD 
s-au evidențiat și pe alt plan, 
urmărindu-se înlocuirea sa 
din funcția de președinte al 
Asociației Foștilor Deținuți

ȘfSKWDBVW-
0 FIESTÂ AfiMRMVRll

Purtând amprenta 
organizatorică a C.C.I. 
Hunedoara, ieri, în 
incinta Sălii Sporturilor 
din Deva, s-a deschis a 
IV-a ediție a expoziției 
MARMODEV. Reunind în 
24 de standuri expo
natele a peste 40 de 
firme specializate, MAR
MODEV ’97 se vrea una 
din manifestările cu 
greutate în peisajul 
economic hunedorean.

Acest lucru a fost 
precizat și în cadrul mo
mentului festiv ce a 
marcat deschiderea ex
poziției. La inaugurare 
au fost prezenți repre
zentanți ai Președinției 
României, ai Agenției 
Naționale de Transfer 
Tehnologic, iar de la 
nivel local vârfurile 
administrației publice 
locale. A fost citit un 

Politici din România. Profitând 
de acest moment de acuzații 
și replici între lideri ai PNȚCD 
și CTD, o parte a AFPDR, în 
frunte cu Cicerone loanițoiu și 
agreată de Ion Diaconescu, 
s-a grăbit să țină un Congres 
al Organizației, în 18-19 oc
tombrie a.c., la București. Și nu 
doar atât, însă și-a ales și un 
nou președinte, tocmai în

persoana lui Cicerone 
loanițoiu.

Numai că CTD este un 
luptător. El nu a recunoscut 
Congresul de la București și a 
organizat altul, al V-lea, în 23- 
24 octombrie, la Poiana Bra
șov. Aripa sa a fost mult mai 
puternică, fiind prezenți 250 de 
delegați din 34 de filiale din 
țară, față de reprezentanții din

mesaj de felicitare din 
partea președintelui 
României pentru extra
ordinara inițiativă de a 
transforma în tradiție o 
astfel de expoziție in
ternațională în zona 
Hunedoarei, marcată 
puternic de obiceiul 
exploatării și prelucrării 
marmurii și altor roci 
decorative. Vizitatorii 
expoziției au putut 
admira capacitatea 
marmurii de a întrupa 
ușor atât frumusețea 
unor obiecte de artă, 
cât și rigoarea mate
matică a unor piese 
finite din industria con
strucțiilor. Având ca 
dată limită de funcțio
nare ziua de 31 a aces
tei luni, MARMODEV’97 
s-a dovedit încă din 
prima zi o reușită. (A.S.) 

numai 22 de filiale câți au par
ticipat la București. Și pentru 
că la funcția de președinte a 
candidat numai Constantin 
Ticu Dumitrescu, el a fost re- 
învestit în scaun cu o ma
joritate zdrobitoare de voturi.

Cei care au luat cuvântul, 
și în primul rând CTD, au 
acuzat din nou conducerea 
PNȚCD, în principal pe Ion 
Diaconescu, și el a fost 
deținut politic, de aportul di
rect la demolarea AFDPR, de 
intenția acestuia de a scoate 
AFDPR din Convenția 
Democrată Română. CTD a 
avut și avocați buni la 
Congres, precum Niculae 
Cerveni, președintele Par
tidului Liberal, el însuși aflat 
în dispută cu liberalii din alte 
partide și cu unii lideri din 
CDR.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
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FĂRĂ NORME DE PROTECȚIE 
A MUNCII

Conform unei declarații făcute 
presei de către dl Adolf Mureșan, 
liderul de sindicat din FRE Deva, 
întreaga activitate în domeniu se 
desfășoară fără existența unor 
norme de protecție a muncii.

Potrivit declarațiilor aceluiași 
vorbitor "vechile norme de pro
tecție a salariaților ce își 
desfășoară activitatea în insta
lațiile electrice au fost abrogate 
prin hotărâre de Guvern. Deși au 
fost aprobate noile norme, 
acestea nu au fost publicate, iar 
personalul riscă în cazul unor

O VIAȚĂ ÎN SLUJBA 
EMANCIPĂRII SPIRITUALE

Simpozionul științific cu 
participare națională găz
duit de Castelul Corvi- 
neștilor (24-25 oct.) a fost 
socotit un bun prilej și un 
cadru potrivit pentru des
fășurarea unui moment de 
o mare încărcătură emo
țională, cu dublă semni
ficație: conferirea titlului de 
"Cetățean de onoare” al 
municipiului Hunedoara 
dlul prof.Victor Isac, în 
preajma aniversării celor 80 
de ani de viață. O viață 
având drept “temei" filo
zofia autentică, o viață ale 
cărei idealuri spirituale au 
fost plătite la un moment 
dat chiar cu prețul libertății. 
Despre ceea ce a însemnat 
și continuă să însemne 
activitatea filozofului, omu
lui politic și de cultură, dar 
și a cetățeanului Victor Isac

Coboară oile la iernat. 
Foto: Anton SOC AC!

evenimente nedorite să nu fie 
protejat."

Liderii de sindicat mai spun că 
dacă nu se va intra în legalitate, 
vor cere oamenilor să nu mai intre 
în instalații. "Dacă se produce un 
accident nu poate fi tras nimeni la 
răspundere”, s-a mai precizat 
printre altele de către dl Adolf 
Mureșan, la întâlnirea cu ziariștii 
de luni.(C.P.)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Luni, 27 octombrie a.c., la 

sediul din Deva al Filialei județene 
a Partidului Național Liberal a avut 
loc o conferință de presă la care a 
luat parte și dl Mircea Muntean, 
primarul municipiului reședință de 
județ. Cu această ocazie a fost 
prezentată noua conducere a 

mai cu seamă pentru 
Hunedoara au vorbit, în 
calde și vibrante cuvinte, dnii 
Remus Mariș (primarul 
municipiului), Maria Razba și 
Marcela Herban (reali
zatoarele biobibliografiei 
“Victor Isac la 80 de ani “), 
Livia Gârboveanu (Biblioteca 
Municipală Hunedoara), 
consilierii loan Urdă și 
Lucian Bucur, scriitorul 
Eugen Evu șl preot 
dr.l.O.Rudeanu.

O moștenire de neprețuit 
pentru biblioteca hune- 
doreană (și nu numai) va 
deveni fondul documentar 
de la Muzeul “Castelul Cor- 
vineștilor “ce va cuprinde, pe 
lângă valoroase cărți (unele 
unicat), donate de Victor 
Isac, fișe documentare din 
cele mai importante opere 
științifice, toate acestea

Organizației P.N.L.Deva, s-a 
discutat despre problemele cu 
care se confruntă localitatea și 
cum vor fi soluționate.(Tr.B.)

EXPOZIȚIE GRAFICĂ 
SLOVACĂ

La Secția de Artă a Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane din 
Deva poate fi vizitată expoziția de 
grafică slovacă reunind lucrări 
semnate de Igor Piacka. Artistul 
aduce în prim-plan ipostaze ale 
personalității umane, adevărate 
metamorfoze care rețin în mod cu 
totul deosebit atenția vizitatorului, 
în acest sens, menționăm nudurile 
atât feminine cât și masculine. 
Expoziția este deschisă în pe
rioada octombrie-noiembrie 
a.c.țM.B.) 

putând fi “temei de 
pregătire â sute de studii și 
lucrări științifice”.

înmânarea diplomei cu 
titlul de “Cetățean de 
onoare” (acordat prin 
Hotărârea nr.62/ ’97 a Con
siliului local), urarea “Mulți 
ani trăiască! “ rostită și 
cântată de toți cei prezenți, 
sentimente exprimate și de 
alți Invitați, n-au avut cum 
să nu-l emoționeze, să-l 
"zguduie chiar" (după cum 
mărturisea) pe cel săr
bătorit. Și asemeni celor 
care spre amurgul vieții își 
aleg un “epitaf " spre a 
transmite, oarecum, mai 
departe idealul și îm
plinirea lor, Victor Isac 
alege doar atât Folosiți 
timpul vieții spre desă
vârșirea spirituală!”

Georgeta BÎRLA

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
Stadiul aplicării 
Programului de 

reabilitare a Văii Jiului

Dl Pompiliu Budulan, prefectul 
județului Hunedoara, le-a vorbit ieri 
ziariștilor din presa locală șl cen
trală, în cadrul unei conferințe de 
presă, ce a avut loc la sediul 
Prefecturii, despre stadiul aplicării 
Programului de reabilitare a Văii 
Jiului, recent aprobat de preșe
dintele României.

Programul are termen scurt și 
este alcătuit din două părți. în 
prima parte sunt cuprinse preve
deri referitoare la reabilitarea 
Infrastructurii, iar în cea de-a ll-a, 
măsurile pentru reconversia forței 
de muncă.

S-a stabilit ca lunar să se orga
nizeze, împreună cu factorii de 
decizie din județ și din Valea Jiului, 
stadiul aplicării programului și să 
se ia măsurile cele mal adecvate 
pentru traducerea Iul în viață.(Tr.B)

CRIZA DE SĂNGE
Potrivit unor informații de 

ultimă oră în spitalele din județul 
Hunedoara există riscul ca în cel 
mult o săptămână să se epuizeze 
toate rezervele de sânge 
necesare bolnavilor.Motivul prin
cipal îl reprezintă inexistența 
fondurilor bănești pentru a 
recompensa donatorii. Pentru 
soluționarea crizei de sânge se 
intenționează organizarea de 
către Centrul de Transfuzie a 
Sângelui Deva a unei acțiuni de 
donație gratuită. Primele semnale 
sunt firave întrucât donatorii se 
pare că fac acest gest din mo
tive financiare și apoi din cele 
umanitare.(C.P.)

FLMH
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PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI JUDEȚULUI 
HUNEDOARA ÎN LUNA SEPTEMBRIE 1997

în procente

septembrie 1997 față de: 9 luni 1997
•

august 
1997

sept.
1996

media 
lunară

1996

fata de
9 luni 1996

A 1 2 3 4

Producția industrială 88.5 81.8 80.4 90.0
Numărul mediu al salariaților din industrie 90.2 87.2 86.9 96.2
Productivitatea muncii în industrie 98.1 93.8 92.5 93.6
Export 79.5 114.9 139.0 126.9
Producția principalelor produse
industriale

- huilă netă 73.3 56.1 54.9 87.2
- oțel 85.1 91.4 95.3 100.8
- laminate 85.1 97.0 87.9 97.7
- ciment 131.8 77.7 105.7 79.1
- bere 66.3 66.0 94.9 85.7
- carne tăiată în abatoare 158.8 31.0 36.2 43.5
- lapte de consum 104.5 55.6 69.6 68.5
- pâine 98.5 57.0 58.3 69.9
Efectivele de animale la 30.09.1997
Bovine 99.3 98.1 98.7 98.1
- la populație 99.4 99.3 99.9 99.3
Porcine 100.4 90.2 102.0 90.2
- la populație 101.7 96.1 108.8 96.1
Ovine 96.3 95.1 87.9 95.1
- la populație 96.6 94.7 86.3 94.7
Păsări 99.8 51.2 56.7 51.2
- la populație 93.2 96.5 104.4 96.5
Venituri salariale medii nominale
- brute 93.0 175.1 177.6 165.2
- nete 96.0 180.1 184.7 168.2
Prețurile de consum ale populației
- total 103.3 261.4 X X

- mărfuri alimentare 102.1 258.0 X X

- mărfuri nealimentare 103.2 257.9 X X

- servicii 107.8 286.9 X X

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA-DEVA

„OMAGIU LUI CRIȘAN”

E PERICOLOSO SPOllGEllSI

(Urmare din pag. 1)

în încheierea mani
festărilor de omagiere a 
avut loc un spectacol artis
tic. Au evoluat cu acest 
prilej formația de montaj 
literar-muzical alcătuită din 
elevi ai Școlii Primare din 
Crișan, conduși de 
învățătoarea Maria Lupea;

SCIZIUNE Șl ÎN A.F.D.P.R.? X
(Urmare din pag. 1)

lată cum, cuvintele dure, 
replicile tăioase, acuzațiile 
reciproce violente, izvorâte din 
orgolii și interese egoiste, din 
pofta de scaun și de ciolan, au 
dus la sciziune și în AFDPR, 
între oameni care au pătimit 
împreună ani de zile în 
temnițele comuniste. Iar faptul 
că nici PNȚCD, nici celelalte 
partide din cadrul CDR nu au

MIERCURI 
29 octombrie 

tvr i
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.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) 
14.00 Șeicul (s/r) 14.55 
Fotbal Divizia A: Uni
versitatea Craiova - Steaua 
16.50 între Islam și mo
dernitate 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Medicina ptr. toți 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, ediție spec. 21.00 
Teatrul TV: „Valsul le
bedelor” 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin

ansamblul de cântece și 
dansuri “Silvana” al Casei 
de cultură din Deva, condus 
de dna Elis Ursu; formațiile 
artistice ale Clubului
I.M.Barza;  dansurile
populare ale Căminului cul
tural Crișcior pregătite de 
dna Livia Popa.

trimis măcar un reprezentant 
sau un mesaj de salut la 
Congresul AFDPR de la 
Poiana Brașov lasă impresia, 
dacă nu chiar certitudinea, că 
o reconciliere între cele două 
grupări ale AFDPR, sau a 
acesteia cu PNȚCD, este 
exclusă. Cel puțin în viitorul 
apropiat, cel puțin între liderii 
acestora. Poate că și prea 
multă democrație strică.

sportiv 23.45 Cultura în lume 
0.15 Studioul șlagărelor

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 9.55 Portrete în acvaforte 
(r) 10.30 Teleenciclopedia (r)
11.30 D.a 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Ist. rom. 
povestită de prof. N. Djuvara 
(r) 13.30 Portret în oglindă 
14.00 Em în Ib. maghiară 
15.10 Limbi străine: 
germana 15.25 D.a 16.00 
Micaela (s) 16.55 Cristal (s) 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! Em. 
cu liceeni 19.00 Club 2020
19.30 Dreptul la adevăr 20.00 
Secretul (s) 20.50 Agenda 
muzelor 21.00 Avocatul 
poporului 22.00 Un om cu 
greutate - O asigurare 
neobișnuită (f. Italia/Franța/

O participare 
numeroasă și 
prestigioasă a 

caracterizat simpozionul științific 
anual „Hunedoara - vatră de 
istorie, cultură și civilizație româ
nească”, organizat de Muzeul 
„Castelul Corvineștilor" și de 
Consiliul local al municipiului 
Hunedoara, în zilele de 24-25 oct. 
a.c. Arheologi, muzeografi, istorici, 
cercetători științifici și cadre 
universitare din București, Sibiu, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Alba lulia, 
Lugoj, Petroșani, Hunedoara și 
Deva au fost oaspeții sălii festive 
din curtea Castelului Corvineștilor, 
pe parcursul celor patru' secțiuni 
ale simpozionului.

Titlul sub care s-au desfășurat 
lucrările manifestării științifice a 
fost justificat din plin de conținutul 
acestora, relevate fiind încă o 
dată, de noi elemente, importanța 
și locul ținutului Hunedoarei în 
istoria, cultura și civilizația româ
nească. Elemente plecând de la 
cercetări și descoperiri ar
heologice, desprinse din lucrările

Germania) 23.35 Merid. 
dansului 0.00 Insomniile 
Corinei

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Mizerabilii (d.a/r) 9.40 Legea 
lui Burke (s/r) 10.30 Misterul 
submarinului (f/r) 12.10 
Teleshopping 12.20 Lumină 
călăuzitoare (s) 13.10
Ivanhoe (f.da) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Cădere în gol 
(dramă SUA ’92) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 
16.50 Teleshopping 17.00 
Mizerabilii (d.a) 17.30
Telerebus 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observ. 19.45 Elixirul iubirii 
(f. a.Franța 1988) 21.30 Doc
tor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s, ep. 8) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 
(r)

Ministerul de Finanțe, faimos 
încă din perioada prerevoluționară 
ca și după 1990 pentru in
strucțiunile, normele și regu
lamentele sale stufoase, neclare 
și contradictorii, lovește din nou: 
de la 1 ianuarie 1998 vrea să 
introducă impozitul pe venitul glo
bal. Sistemul pe care inten
ționează să-l "implementeze” este 
un sistem modern, utilizat în toate 
țările dezvoltate. Doar că România 
nu este încă (din păcate) o țară 
dezvoltată, pe de o parte, iar pe 
de altă parte sistemul este foarte 
complex și se bazează pe 
priceperea fiecărui cetățean adult 
și care are un venit oarecare, de a 
completa un set complicat de fișe, 
dar mai ales pe buna credință a 
fiecăruia în declararea veniturilor 
realizate.

Or, în prezent, prima cauză a 
sărăciei bugetului țării este eva
ziunea fiscală (Ministerul de 
Finanțe dixit...), în condițiile în care 
corpul de inspectori financiari 
controlează cu osârdie scriptele 
firmelor, iar inspectorii Direcției 
Muncii verifică pe cei ce muncesc 
la negru. în acest caz este puțin 
probabil că milioanele de salariați 
vor avea vreun interes să-și de
clare toate veniturile realizate, iar 
numărul redus de inspectori va 
face imposibil un control real al 
declarațiilor depuse. Și asta doar 
dacă milioanele de angajați vor ști 
să completeze cele 26 de pagini 
ale unui formular încâlcit. De notat 
că și în occident sunt firme spe
cializate în completarea de
clarațiilor de venit ale cetățenilor, 
întrucât cu toată experiența lor 
aceștia sunt incapabili să com
pleteze singuri formularele.

Hunedoara - vatră de istorie,
cultură și civilizație

dnilor dr. Sabin Adrian Luca și 
Mircea Dan Lazăr (Sibiu), Florin 
Drașoveanu (Timișoara), Marius 
Ciuta (Alba lulia), Cristian loan 
Popa și losif Vasile Ferencz 
(Deva). O serie de alte lucrări au 
evocat aspecte din viața culturală 
și religioasă hunedoreană: 
„Repere ale culturii românilor din 
Transilvania în vremea lui lancu de 
Hunedoara" (dr. Adrian A. Rusu, 
Cluj-Napoca), „Adunarea generală 
a Despărțământului Deva al Astrei 
de la Hunedoara, din 3 august 
1896” (loachim Lazăr, Deva), 
„Faima Densusienilor trece gra
nițele țării” (Voichița Bitu, Sibiu), 
„Considerații privind viața cultural- 
religioasă a Hunedoarei - oameni 
de seamă” (Maria Basarab, Deva), 
„Sigilii de biserici și comunități 
sătești în sec. al XlX-lea în zona 
Hunedoarei" (Carmina Maior, 
Sibiu), „Huniazii în dramaturgia 
română" (Arcadie Marinescu Nour, 
București). S-au făcut referiri, de 
asemenea, la unele tradiții și 
semnificații ale simbolurilor din 
creația populară: Armindeniul și,

PRO TV
7.00 Ora 7, bună di

mineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Capcana timpului (s) 12.00 
Arca lui Noe (s) 12.55 Știri 
13.00 Profesiunea mea - 
cultura (r) 14.15 D.a 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Față-n față cu llie 
Șerbănescu 18.00 Am întâlnit 
și^ jmâni fericiți 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este 
șeful? (s) 19.00 Știi și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Morile de vânt ale zeilor 
II (f. SUA 1988) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Familia Bundy 
(s, ep. 220) 22.45 Sledge 
Hammer (s, ep. 27) 23.15 
Știrile PRO TV - Prima pagină 
23.45 Cinemateca PRO TV: 
film 2.45 Știrile PRO TV 3.10

în același timp, introducerea 
unui sistem de impozitare prin
cipial nou cere o pregătire 
serioasă a populației și a 
întreprinderilor în vederea 
schimbării procedurilor de cal
cul. Suntem în pragul lunii 
noiembrie și încă nici măcar 
Ministerul de Finanțe nu știe pre
cis cum o să arate formularele, 
care sunt limitele impozitării, 
cum se va face impunerea, dacă 
vor fi categorii scutite de plata 
lor, care sunt nivelurile de 
impozitare și, care sunt pro
centele de impozit. Și întrebările 
pot și trebuie sa continue...

Acum câțiva ani am urmărit 
introducerea acestui sistem de 
impozitare în Ungaria. Pre
gătirea populației a durat circa 
un an de zile, după ce toată 
legislația era clară, nivelurile și 
procentele stabilite, facilitățile 
delimitate și în fiecare seară, pe 
principalul program național de 
televiziune, de obicei însuși 
ministrul de finanțe explica 
funcționarea noului sistem și 
răspundea la întrebări.

Considerăm că în situația în 
care ne aflăm, nu ne putem 
permite luxul unui eșec - ori dacă 
inițiativa ministrului de finanțe se 
va realiza în această formă, 
eșecul este ca și garantat.

E PERICOLOSO SPOR- 
GERSI,' domnule ministru, și 
dacă facem asemenea gafe, 
riscăm să cădem din trenul 
integrării europene, efectele pe 
plan intern fiind și mai dău
nătoare, și nu știu cine ar putea 
să-și asume o atare răspundere.

Gheorghe GRUN

românească
respectiv, pomicultura în obi
ceiurile pădurenilor (dr. Doina 
Ișfănoni și Rusalin Ișfănoni- 
București), bradul și cântecul 
bradului (Cornelia Gangolea și 
dr. Amalia Pavelescu, Sibiu), 
„Contribuții bibliografice în 
cercetarea creației populare 
hunedorene" (Maria Razba, 
Deva).

N-au lipsit, evident, evocări 
ale trecutului istoric și ale unor 
personalități hunedorene de 
seamă, în lucrările prezentate de 
dr. Gh. Pavelescu, Octavian 
Tătar, Gh. Bichicean, Mariana 
Danes, Eugenia Crișan și Dorin 
Gotea (Sibiu), Șipoș Ibolya 
(Lugoj), Darius Miheț, Olimpia 
Palamaru, Maria Vârtopeanu, 
Ghe. Firczak și Marcel Morar 
(Deva), dr. Mircea Baron (Pe
troșani), Victor Isac, Elena 
Bugnariu, dr. I.O. Rudeanu, 
Viorel Lupu, Gh. Alimpesc și 
Ovidiu Popescu (Hunedoara).

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Zona Crepusculară (s)

PRO TV - DEVA
06.15-06.35 Interviurile 

Barbarei Walters
06.35-06.45 Desene 

animate
06.45-07.00 Știri locale 

(r)
18.00-18.05 Știri pe 

scurt
18.05-18.25 No com

ment și Vorbiți aici - 
realizator A. Bena

22.05-22.15 Știri locale

ANTENA I - t>EW
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

Miercuri,
29 octombrie

□ Berbec (21 III - 20 IV)
Nu reușiți să vă puneți în 

practică proiectele fi
nanciare, ceea ce vă irită. 
Nu insistați, căci nu-i o zi 
oportună pentru astfel de 
activități.

□Taur (21IV - 21 V)
Nu amânați problemele 

de la serviciu. Conștiin
ciozitatea dv. va face bună 
impresie șefilor.

□ Gemeni (22 V - 22 VI)
Tranzacțiile financiare 

vor avea rezultate bune, 
înainte de a folosi infor
mațiile primite, verificați-le 
în detaliu.

□ Rac (23 VI - 23 VII)
Vă preocupă aspectul 

dv exterior, ceea ce face o 
bună impresie. Aveți de 
finalizat o afacere sau o 
lucrare la serviciu. Aveți 
succes în societate, ceea 
ce vă face optimist.

O Leu (24 VII-23 VIII)
Este posibil să vă 

viziteze un prieten. Vă 
bucură, dar vă șl de
ranjează căci nu prea aveți 
timp pentru el. Nu-I exclus 
să fiți trimis într-o de
legație.

O Fecioară (24 VIII - 22 IX) 
Aveți probleme cu banii, 

dar nu fiți îngrijorat. Un 
prieten vă ajută să le 
rezolvați.

O Balanță (23 IX - 23 X) !
Relațiile cu copiii vă vor 

îmbunătăți starea de spirit. 
Nu trebuie să așteptați 
ajutor de la persoanele în 
vârstă.

□ Scorpion (24 X-21 XI)
Nu( vă lăsați pradă 

primului impuls, căci de
cizia ce trebuie s-o luați va 
fi greșită. Gândiți-vă bine 
înainte de a spune ceva, 
căci riscați să pierdeți.

□Săgetător (22 XI - 20 XII)
Sunteți într-o vervă 

molipsitoare. O călătorie 
v-ar putea aduce unele 
avantaje materiale.Veți 
afla niște adevăruri.

□ Capricorn (21 XII - 19 I) 
Discuții cu partenerii de

afaceri. Este nevoie de 
meticulozitate și de in
spirație. Se pare că dis
puneți de aceste calități. 
Divergențe de opinii care 
vă vor costa nervi.

□Vărsător (20 I -18 II)
Discuții aprinse în fa

milia dv. încercați să 
mediați aceste conflicte. 
Dacă nu veți fi indulgent, 
nu veți realiza mare lucru.

□ Pești (19 II-20 III)
Energie maximă. Nu-i 

momentul să demarați 
vreo activitate. Mai bine 
consolidațl-vă cunoștin
țele teoretice.
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PILOTUL MIMAI 
VITEZĂ SPRE TITL

Tânărul Mihai Câmpeanu din Brad 
este un pasionat al sportului auto
mobilistic - viteză pe traseu și viteză 
în circuit dedicându-și în acest scop 
cea mai mare parte a vieții sale. în
ceputul a fost din primii ani de școală 
de profil, absolvind Liceul auto din 
Deva, angajarea sa ca mecanic auto 
și șofer, practicarea de când era elev 
a kartingului. Așa se face că în 1976 
debutează în campionatul județean și 
apoi în cel national de karting pentru 
ca în 1982 să obțină primul titlu de 
campion județean. Din 1983 se legi
timează la A S. Cetate Deva și parti
cipă la primele raliuri cu Dacia 1300, 
grupa N. în următorii 2 ani, “adună” nu 
mai puțin de 8 participări la Raliul 
Zăpezii la Brașov, Raliul Banatului, al 
Cibinului și al Dunării cu participare 
internațională clasându-se pe locurile 
3-6. Urmează apoi participările la 
competițiile de viteză pe traseu mon
tan și în circuite încheiate.

Activitatea lui Mihai Câmpeanu în 
automobilism, rezultatele obținute îl 
fac să constituie A.S.Michael Auto- 
sport Brad.

CÂMPEANU. CU |
UL DE CAMPION [

La sfârșitul lunii trecute, parti- I 
cipând la Raliul Banatului - ediția a | 
15-a - s-a clasat pe primul loc cu | 
mașina sa Honda de 1600 cm3, 130 i 
CP, la clasa H3 și a ocupat locul 14 în ! 
clasamentul general.Peste câteva 1 
zile, Mihai va fi prezent la Raliul I 
"Avram lancu” de la Cluj, în zona | 
Feleacului. Vorbindu-ne despre pre- | 
gătirile ce trebuie făcute pentru aces- i 
te concursuri (asigurarea a 5-6 ma- ' 
șini de asistență, antrenamente și 1 
securitatea traseului), a amintit echi- I 
pa sa de tineri entuziaști, mereu gata | 
să-l ajute: Ionică Gulea, Octavian | 
Alistar, Marinei Oprea, Gh.Zeriu, . 
Costin Leach, Ștefan Selyem, loan 1 
lancu, Mihai Raț. Nu trebuie uitați nici ' 
sponsorii: Haber Internațional, Haber | 
Hațeg, Alin Trans Impex Brad, Luky | 
Color, ACR Deva, Eurovenus, fără i 
care nu ar fi fost posibilă participarea [ 
la viitoarele concursuri.Visul lui Mihai: 1 
să participe la Campionatul Național I 
de raliuri și viteză pe traseu montan la | 
clasa H3 și să devină campion na- | 
țional. Și ,fiul său Mihăiță, de 12 ani, i 
să-i calce pe urme...

-------------  _ --------------------------

DIVIZIA A

'$ -Sport

DIVIZIA D
METALUL CRIȘCIOR - F.C.PAROȘENI-VULCAN, 
arbitrii:Adrian Radu, Andrei Csiki, Marian Lucaci; 
observator: Vasile Nemeș.
MINERUL ANINOASA - CONSTR.HUNEDOARA, 
arbitrii:Claudiu Suciu, Sorin Ciotlăuș, Marius Coste; 
observator: Pavel Marincău.
MIN.LIVEZENI - VICT.CĂLAN, arbitration Mândru, Daniel 
Haidiner, Vasile Pintilei; observator: Nicolae Stanciu.
MIN.TELIUC - CASINO ILIA, arbitrii: Daniel Dudaș, Florin 
lacob, Emilian Gheorghe; observator: loan Simion.
F.C.DACIA ORĂȘTIE - CFR MARM.SIMERIA, 
arbitriidonel Cârstea, loan Filipoiu, Robert Keksedy; 
observator: Lazăr Kelemen.
RETEZATUL HAȚEG - ASA AURUL BRAD; 
arbitrii.Zoltan Gergely, Beniamin Popescu, Constantin 
Dănilă, observator: Doru Toma.
MIN.BĂRBĂTENI - MINERUL GHELARI, arbitrii:Silviu 
Medrea, Mircea Brândușa, Florin Danciu; observator: 
Dorel Târsa.

—

TE APROPIE PERIOADA DE
TRANSFERĂRI

Apropierea perioadei de transferări dă 
naștere ia tot felul de zvonuri din care multe 
vor deveni realitate. # După toate aparențele, 
portarul Bogdan Stelea are gânduri de a 
reveni în țară, mai precis ia F.C.Național. # 
Curtat foarte mult de tot mai multe formații 
tânărul fotbalist Claudiu Nicuiescu - atacant 
la Electroputere, nu știe încotro să o ia: Rapid, 
Universitatea Craiova sau ia o formație din 
Turcia ? # Discuții mari se poartă pe marginea 
transferării iui Denis Șerban ia Oiimpique 
Marseille, despre care conducerea clubului 
militar nu știe nimic, fiindcă n-a fost con
tactată (încă) de francezi.

CLASAMENTE ALE
JUNIORILOR

JUNIORI Al
JIUL PETROȘANI 4 3 0 1 27-8 9

CORVINUL HUNED.4 3 0 1 21-12 9

VEGADEVA 4 3 0 1 8-6 9

FOTBAL DEVA 4 2 0 2 7-4 6

VICTORIA CĂLAN 5 2 0 3 7-20 6

ALIMANBRAD 4 1 1 2 5-8 4

AURUL BRAD 5 0 1 4 2-19 1

JUNIORI Bl
CORVINUL HUNED.4 4 0 0 21-3 12

FOTBAL ST DEVA 4 4 0 0 15-3 12

AURUL BRAD 5 2 1 2 12-14 7

VEGADEVA 4 2 0 2 4-6 6

ALIMANBRAD 4 0 2 2 4-9 2

JIUL PETROȘANI 4 0 2 2 3-11 2

VICTORIA CĂLAN 5 0 1 4 4-17 1

JUNIORI C
DACIA ORĂȘTIE 5 4 0 1 44-7 12

CORVINUL HUNED. 4 3 0 1 35-5 9

MINERUL CERTEJ 4 3 0 1 18-5 9

TEHNO SIMERIA 5 2 0 3 12-14 6

VEGADEVA 4 2 0 2 11-14 6

CSSHUNEDOARA 4 1 0 3 5-21 3

MET.CRIȘCIOR 4 0 0 4 2-61 0

Pagina realizata de
Sabin CERBU

O DIVIZIA Bl DIVIZIA D J
TINERET - REZERVE

Rezultatele din etapa a 13-a:
Petrolul - “U”Cluj 5-0; Dinamo - Oțelul Galați 0-2; Sportul 
Studențesc - Ceahlăul P.N. 1-1; F.C.Chindia - Steaua 0- 
1; F.C.Argeș - Jiul Petroșani 4-0; Univ.Craiova - CSM 
Reșița 3-2; Foresta Fălticeni - F.C.M.Bacău 1-3; Farul C- 
ța - Gloria Bistrița 1-0; Rapid - F.C.Național 0-2.

CLASAMENTUL
1. PETROLUL 13 8 4 1 39-13 28
2. OȚELUL 13 9 1 3 33-20 28
3. SPORTUL 13 8 3 2 25-22 26
4. STEAUA 12 7 4 1 28-10 25
5. FC ARGEȘ 13 7 2 4 29-18 23
6. UNIV.CR. 12 7 0 5 30-14 21
7. FCM BACĂU 13 5 6 2 25-16 21
8. FARUL 13 6 2 5 21-22 20
9. RAPID 13 5 4 4 23-13 19
10. “U” CLUJ 13 6 1 6 19-19 19
11. DINAMO 13 5 3 5 22-23 18
12 CSM REȘIȚA 13 6 0 7 27-31 18
13. FC NAȚIONAL 12 4 3 5 20-18 16
14. CHINDIA 13 3 3 7 20-32 12
15. FORESTA 13 4 0 9 11-31 12
16. JIUL 13 2 1 10 13-35 7
17. GLORIA 13 1 3 9 8-21 6
18. CEAHLĂUL 12 1 2 9 9-44 5

Rezultatele etapei a 12-a:
Rocar Buc. - Precizia Săcele 1-4;Dunărea Călărași - 
A.S.Midia Năvodari 2-1; Foresta II Fălticeni - Petrolul 
Moinești 1-0; Nitromania Făgăraș - Astra Ploiești 0-2; 
F.C.Brașov - F.C.Onești 1-0; Metalul Plopeni - Poiana 
Câmpina 2-3; Gloria Buzău - Tractorul Bv. 0-0; Dunărea 
Galați - Poli lași 3-4;

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 1 noiembrie): FC Onești - 
Metrom; Astra Ploiești - FC Brașov; AS Midia - Nitramania; 
“Poli” lași - Met. Plopeni; Poiana - Dunărea Călărași; 
Gl.Buzău - Dacia Brăila; Tractorul - Rocar; Precizia Săcele 
- Foresta II; Petr. Moinești - Dunărea Galați.

1. ASTRA PLOIEȘTI 12 10 2 0 27-6 32 4-14
2. F.C.ONEȘTI 12 9 1 2 35-13 28 4-10
3. F.C.BRAȘOV 12 8 3 1 19-7 27 +9
4. TRACTORUL BV. 12 7 2 3 21-9 23 +5
5. METROM BV. 12 6 2 4 13-11 20 +2
6. PRECIZIA SĂCELE 12 6 2 4 15-14 20 +2
7. PETR.MOINEȘTI 12 6 1 5 27-19 19 +1
8. A.S.MIDIA 12 6 1 5 18-22 19 +1
9. ROCAR BUC. 12 5 2 5 16-20 17 -1
10. “POLI” IAȘI 12 5 1 6 17-18 16 -2
11. FORESTA II FĂLT. 12 4 3 5 15-17 16 -3
12. POIANA CÂMPINA 12 4 2 6 17-19 14 -4
13. DACIA BRĂILA 12 4 0 8 25-25 12 -6
14. NITRAMONIA FÂG. 12 3 1 8 15-17 10 -8
15. GLORIA BUZĂU 12 2 4 6 11-23 10 -8
16. METALUL PLOPENI 12 2 4 6 7-21 10 -8
17. DUNĂREA GALAȚI 12 2 3 7 14-26 9 -9
18.DUNĂREA CĂLĂRAȘI 12 1 2 9 8-33 5 -13

JUNIORI
9

Rezultatele etapei din 26 octombrie
Min Ghelari - Paroșeni Vulcan 1-2;
Constr.Huned. - Metalul Crișcior 7-1;
Victoria Călan - Min.Aninoasa 2-0;
Casino Ilia - Min.Livezeni 2-1;
CFR Marmosim - Min.Teliuc 2-1;
Aurul Brad - Dacia Orăștie 4-2;
Min.Bărbăteni - Retezatul Hațeg 8-0.

CLASAMENTUL
DACIA ORĂȘTIE 11 8 2 1 47-13 26
AURUL BRAD 11 8 1 2 40-11 25
PAROȘ-VULCAN 11 7 3 1 52-13 24
CFR MARM.SIM. 11 6 3 2 25-14 21
MIN.ANINOASA 11 6 0 < 5 33-19 18
MIN.BĂRBĂTENI 11 5 3 3 30-20 18
CONSTR.HUNED. 11 5 2 4 27-22 17
VICTORIA CĂLAN 11 5 1 5 25-21 16
MIN.GHELARI 11 5 1 5 17-19 16
MET.CRIȘCIOR 11 3 0 8 20-35 9
MIN.LIVEZENI 11 2 3 6 16-34 9
CASINO ILIA 11 3 0 8 12-61 9
RETEZAT HAȚEG 11 2 1 8 14-60 7
MIN.TELIUC 11 2 0 9 23-39 6
ETAPA VIITOARE din 2 noiembrie 1997 :
Met.Crișcior - CSM Paroșeni Vulcan; Min.Aninoasa - 
Constr.Huned.;Min.Livezeni - Victoria Călan; Min.Teliuc- 
Casino Ilia; FC Dacia Orăștie - CFR Marmosim; Retezatul 
Hațeg - Aurul Brad; Min.Bărbăteni - Min.Ghelari.

x. _________________________________________/
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REFORMĂ • RESTRUCTURARE
Dl Wilhelm Gherghely, 

administrator al Societății co
merciale “Agrocompany” SRL 
din Sîntuhalm, asigură locuri 
de muncă pentru 104 
angajați. La microferma din 
Cristur se cresc o parte din 
porcii și bovinele pentru 
sacrificare. Cele 38 de sor
timente de produse din carne 
se vând prin magazinele 
proprii, precum și la alți 
beneficiari din țară. Veniturile 
medii lunare ale firmei de
pășesc un miliard de lei. 
Preocupări permanente 
pentru dotare, dezvoltare și 
pentru calitatea produselor. 
Cu unele facilități este posibil 
ca micii întreprinzători să 
vadă mai repede lumina de la 
capătul tunelului.

Spunându-mi că-i place 
mai mult termenul de ad
ministrator decât cel de 
patron, dl Gherghely este de 
părere că va veni neapărat și 
vremea când lucrurile se vor 
așeza în matca lor, când se 
vor apropia condițiile de 
producție de cele ale țărilor 
occidentale. Este nevoie 
pentru aceasta însă de serio
zitate, corectitudine și efi
ciență în întreaga activitate. 
Actuala firmă, care cuprinde 
104 angajați, a început să 
funcționeze din 1992 ca și 
asociație familială, având ca 
profil creșterea și îngrășarea 
animalelor, sacrificarea 
acestora, realizarea de

Săptămâna trecută FPS a 
semnat și contractul de pri
vatizare a S.C. "Casial" Deva, 
cu firma austriacă "LASSELS- 
BERGER Holding International" 
GmbH. Pentru pachetul ma
joritar de acțiuni adică 51 la 
sută - respectiv 36 825 563 de 
acțiuni - în termen de 90 de zile 
de la încheierea contractului, 
firma austriacă, in conformitate 
cu O.G. 37/1997, trebuie să 
plătească la FPS suma de 50 
de milioane de dolari. Din 
calcule rezultă că valoarea unei 
acțiuni este de aproximativ 1,4 
dolari.

Având în vedere faptul că 
negocierile s-au purtat înainte 
de Ordonanța de urgentă 59/ 
1997 care a modificat O.G. 37/ 
1997, FPS va returna 60 la 
sută, respectiv 30 de milioane 
de dolari din suma obținută 
Dentru acțiuni către societatea 
privatizata Casial.

Așa cum s-a angajat, firma 
LASSELSBERGER va măi 
investi într-o perioadă de patru 
ani circa 30 de milioane de

FPS a pri
vatizat și 
„CASIAL” 

Deva
dolari pentru modernizarea S.C. 
Casial, la care se vor mai 
adăuga încă 5 milioane dolari 
destinați aducerii tehnologiei la 
standardele europene de 
protecție a mediului. După 
afirmația președintelui FPS, 
acest contract este cel mai 
important din cele semnate 
până acum cu firme austriece. 
De menționat că firma 
LASSELSBERGER care are 
sediul în Pocklam ■ Austria este 
înființată în 1989, aceasta 
ocupându-se de producerea, 
transportul și comercializarea 
materialelor de construcții, cifra 
ei de afaceri în 1995/19â6 fiind 
de peste 171 milioane de dolari. 
Potrivit datelor statistice S.C. 
Casial Deva după ROMCIM 
(care înglobează 6 din cele 10 
fabrici de ciment din țară și 
produce 52 la sută din producția 
de ciment negru a țării) deține la 
fel ca și “Mofdocim" Bicaz câte 
18 la sută din producția de 
ciment negru a României. 
Esențial este ca dolarii ce se 
investesc să aibă și eficienta 
așteptată. (N.T.) 

preparate (38 de sortimente) 
și comercializarea lor. La 
microferma din Cristur are 88 
de porci și scroafe, precum și 
29 de bovine, efectivele fiind 
în continuă rulare. în medie 
însă, pe o lună, cum a fost și 
în luna septembrie, are în jur 
de 80 de tone sacrificări și 60 
de tone preparate, veniturile 
lunare ale firmei ridicându-se 
la peste un miliard de lei.

„NU SUNTEM HANDICAPAȚI 
SĂ AȘTEPTĂM AJUTOARE 

DE IA GUVERN”
Gândurile și insistența 

dlui Gherghely se con
centrează acum pentru a 
găsi, sub formă de arendă, 
suprafețe mai mari comasate 
de teren - în zona Banat - 
unde să-și poată produce 
furajele concentrate nece
sare. Până acum a lucrat în 
zona Devei 80 de ha, dar 
randamentul este mai slab 
dacă pământul nu este 
comasat în tarlale mari. 
Firma dispune, ca dotare 
tehnică, de 3 tractorașe, 
combină pentru cereale și 
toată gama de utilaje 
agricole.

Este o mare durere - cum 
afirma - că spațiile zooteh
nice ale fostelor ,CAS și AEI

Lemnele sunt sau 
nu marfă?

Exprimându-șl satisfacția 
pentru faptul că a primit 
moștenirea la care avea dreptul 
- 0,5 ha de pădure, dar în același 
timp arătându-și șl dezacordul 
cu intenția de a se extinde la 
zeci de'ha dreptul de pro
prietate asupra pădurii așa cum 
vor unii reprezentant! al PNTCD, 
dl B. Dan aduce în'discuție o 
problemă ce nu i se pare a’fi în 
ordine.

Despre ce este vorba?
După toate regulile regi

mului silvic, dl B.D. a solicitat și 
i s-a aprobat marcarea și tăierea 
unei cantităti de lemne. Cum cel 
în cauză locuiește la oraș, dar a 
fost avertizat ca nu are voie să 
comercializeze lemnele, între
barea ce o pune este aceea 
dacă acest produs natural 
constituie sau nu o marfă asu
pra căreia își poate sau nu 
exercita dreptul de proprietate. 
Interesându-ne la Filiala Silvică 
Deva, ni s-a spus că într-adevăr, 
în virtutea normelor legale în 
vigoare, lemnul nu poate să fie 
comercializat, existând chiar și 
o prevedere în acest sens de 
care nu pot beneficia nici 
salariațil din domeniul silvi
culturii. Deocamdată acestea 
sunt reglementările șl ele nu 
îngăduie excepții.

Nicolae TÎRCOB

Municipiul Hunedoara 
duce lipsă de spații, “foamea" 
declanșată de tranziție, mai 
ales în comerț, s-a rezolvat 
oarecum specific: nume
roasele magazine ale fostelor 
ICSMI și ICSA (actual 
Corvinex și Cora), fiind 
parția^ minim, închiriate unor 
privatizați, dar “rezistând" 
eroic presiunii de înstrăinare 
către privatizați. Apreciabile 
spații de parter în toate 
cartierele, inclusiv com
plexele alimentare, apar ca 
ofertă de licitații în presă însă 
cifrele de pornire amețesc, iar 
dacă unii se încumetă, vor 
avea nevoie de investiții 
serioase pentru modernizări.

E “cartea d-lor”, nu avem 
ce comenta. în unele maga
zine, de exemplu pe bv. 
Dacia, mărfurile sunt cam 
rare pe rafturi, concurența din 
piețe (tarabe ambulante, 
basarabeni etc.) se resimte! 
Dacă intri ești surprins a fi 
întâmpinat cu excesivă 
promptitudine de cinci-șase 
vânzători care te întreabă “ce 
doriți” cu o cuceritoare bună- 

cândva productive, au rămas 
goale. Dacă statul nu mai 
este în stare să le dea 
utilizare, ar trebui să-i încu
rajeze pe întreprinzătorii par
ticulari să le populeze ei cu 
animale. Aici, pe lângă 
credite în condiții avantajoase 
și reducerea fiscalității, 
măsuri ce pot fi luate ca 
facilități pentru producătorii 
agricoli, de către Guvern,este 

nevoie să se intervină și 
pentru ameliorarea raselor de 
porci și de bovine în sensul 
de a le face mai productive, 
de randament mai bun.

Afirmând că “nu suntem 
handicapați să așteptăm 
ajutoare de la Guvern”, dl 
Gherghely își exprima păre
rea că oamenii de afaceri pot 
și este necesar să fie sprijiniți 
prin diverse facilități în 
demersurile lor pentru relan
sarea economiei românești.

Atașamentul puternic 
pentru dezvoltarea zootehniei 
l-am simțit la administratorul 
societății și prin faptul că a 
sponsorizat substanțial în 
fiecare an principalele 
manifestări cu un astfel de

Situație delicată
Câțiva foști salariați de la 

S.C. "Minexfor” Deva, între care 
Remus Suciu, loan Diniș, Nicolae 
Tripon și alții, se interesează în 
ce condiții pot beneficia de 
efectul ordonanțelor 9 și 22 din 
acest an. Interesându-ne la 
conducerea firmei respective ni 
s-a spus că sunt câteva situații 
distincte. După multe discuții și 
demersuri făcute s-a ajuns ca și 
salariații acestei firme să 
beneficieze de ordonanțele 
amintite, însă nu toți.

în cazul celor disponibilizați 
în vederea restructurării după 1 
septembrie a.c. CEC și-a făcut 
datoria, întocmindu-le carnetele 
celor în drept. Cei care au fost 
disponibilizați în baza ordonanței 
9 au drept la protecție supli
mentară dacă se încadrează înk 
60 de zile de la data aprobării 
programului de resțructurare, 
făcându-ni-se precizarea că

La barul și cofetăria 
“Tosca”, timp de peste patru 
ani închis, clar situat 
ultracentral, se fac din nou 
reparații. Numai că nu se 
întrevăd nu știu ce spec
taculoase modernizări, orașul 
gemând de baruri, săli de 
biliard, unele non-stop. Ne 
îndoim că vechiul aflux de aici 
va reînvia. Avem, în Hu

nedoara, zeci și zeci de chioș
curi situate în fața unor blocuri 
(uneori șase unul lângă altul, 
cu aceleași oferte), cum e 
cazul străzii Avram lancu sau 
Enescu. La parterul unor 
blocuri, apartamentele, cu 
sutele, devin mini-magazine, 
tentatia fiind chiria mică. 
Probabil că Hunedoara deține 
recordul cafenelelor, barurilor 
ivite din convingerea că 

caracter (în special pe 
premianții și participant la 
Baia de Criș pentru 
reabilitarea rasei Pinzgau), 
cât și alte instituții.

Spațiul nu ne îngăduie 
să relatăm toate cele spuse 
de către acest agreabil 
interlocutor care este dl 
Wili, cum este cunoscut și îi 
place să i se spună. O vom 
face, poate, cu alt prilej.

După cum spunea, are 
acum o ofertă de la o firmă 
din Germania care produce 
cele mai bune utilaje pentru 
preparate din carne, costul 
acestora depășind 1,5 
milioane de mărci. în 
condițiile de acum o astfel 
de investiție i se pare impo
sibil de realizat, dar în viitor 
s-ar putea să devină 
realitate.

Nu putem însă încheia 
fără să amintim că o firmă 
care are oameni de 
nădejde (peste 80 la sută 
calificați la locul de muncă), 
între ei detașându-se copiii 
administratorului, Wilhelm 
și losif, precum și ceilalți 
angajați din familie, res
pectiv Tușa, Francisc, Petu 
- fiecare cunoscându-și 
bine meseria și dovedind 
interes aparte pentru bunul 
mers al activității firmei în 
ansamblul său.

Nicolae TÎRCOBJ

beneficiază de drepturile 
respective și cei cărora li s-a 
desfăcut contractul de muncă 
între 15 și 21 mai 1997. Nu se 
pot însă bucura de acest drept 
salariații cărora li s-a desfăcut 
contractul de muncă în 
perioada 21 mai - 28 august 
a.c., în perioada respectivă 
programul de restructurare fiind 
depus la FPS, unde a stat 
pentru aprobare.

în această situație delicată, 
exceptată de la prevederile 
legale, există o singură șansă, 
anume aceea decisă de către 
conducerea Minexfor, ca 
salariații respectivi să fie re
primiți în firmă, unde să își 
desfășoare în continuare acti
vitatea. în privința corectitudinii 
calculelor făcute pentru acor
darea ajutorului de șomaj nu 
încap dubii. (N.T.)

“muncitorimea hunedoreană" 
are bani.

Dar numeroși comercianți 
spun că se simte din plin 
sarăcia, că oamenii nu au 
bani, iar în ultima vreme zeci 
de buticuri au falimentat 
discret, descurajant. Fac 
ravagii spațiile cu haine 
second-hand,’ răsărind te miri 
unde. Viteza cu care dispar 

aceste mici dughene este 
ciudat de egala cu cea a 
apariției altora.

Recent am aflat despre 
demersuri către consiliu, 
RAIL etc., pentru a se obține 
un spațiu optim, central, 
destinat’unei galerii de arte 
plastice. E vorba de parterul 
unui bloc cu magazin de 
electronice și covoare din 
piața Enescu.

Un nou start pentru
privatizarea în turism

REP.: D-le manager, 
recent de la nivelul cel mai 
înalt al Ministerului Turis
mului a fost lansată o nouă 
inițiativă menită să ducă la 
privatizarea sectorului tu
ristic al economiei. Cum 
apreciați influența priva
tizării în acest domeniu al 
serviciilor în turism ?

C.V.: Aș spune că pri
vatizarea este condiția nu
mărul unu pentru ceea ce 
numim performanță econo
mică și eficiență. Acest lucru 
este valabil și în turism. 
Simpla transferare a 
proprietății, printr-o metodă 
de privatizare sau alta, nu 
constituie, însă, un cec în alb 
al reabilitării în domeniu. De 

Dialog cu dl Viorel Cemău, 
manager la S.C. Sarmis S.A.

exemplu, în prezent despre 
Sarmis S.A. se poate vorbi ca 
despre o firmă privată. 
Patruzeci și șapte la sută din 
acțiunile societății sunt 
deținute de S.I.F. 3 
Transilvania iar alte 17 pro
cente au fost dobândite prin 
subscrierea de cupoane. 
Deci 64 la sută din acțiunile 
Sarmis sunt deținute de 
instituții și persoane parti
culare. Cu toate acestea 
înclinarea proprietății spre 
domeniul particular nu a 
marcat decisiv activitatea 
societății. Turismul românesc 
se află în prezent într-o fază 
critică. Reabilitarea în
seamnă investiții de proporții. 
Ca să devenim competitivi în 
turism trebuie să punem 
bazele unei noi infrastructuri- 
autostrăzi, un mediu nepo
luat, curățenie-peste care să 
așezăm obiective turistice 
acordate în ceea ce privește 
luxul și facilitățile oferite cu 
cele din lumea civilizată, 
închipuiți-vă ce sume ar tre
bui investite la firma Sarmis 
pentru modificarea spațiilor 
de cazare care sunt oferite 
clienților. La fel ca în majo
ritatea hotelurilor construite în 
România, suprafața came
relor este sub minimul pe 
care l-a stabilit actualul
standard internațional în 
domeniu. Revenind la pro
blema privatizării aș spune 
că pentru a fructifica acest 
proces am avea nevoie de o 
susținere investițională pe 

^măsură. Așteptăm'ca cele 39

Dezideratul este vechi, de 
cel puțin trei decenii s-a cerut 
un astfel de spațiu, la vad 
public bun. Mică "galerie 
Diamaris” a tresărit câțiva ani 
în această idee, dar se pare că 
a încetat.

Municipiul nu are nici un 
anticariat pe măsură, iar cartea 
comercializată stradal, pe frig, 
pe ploaie (vezi firma Țiu), 

suferă și concurează zelos 
librăriile. Nici librăria de carte 
atât de mult așteptată, chiar 
promisă electoral (!), nu a 
apărut.

Sunt suferințe reale care 
vor trebui “tratate”, dacă vrefn 
ca orașul să fie mai atractiv. în 
privința “Rodipetului", este bine 
că au dispărut gârbovele 
chioșcuri, fiind înlocuite cu 

, unele moderne. 

de procente deținute de 
F.P.S. să fie scoase pe piața 
de capital și sperăm să fie 
interesat de achiziționarea lor 
un nume mare din turismul 
mondial. De altfel cred că 
actuala structură a acțio- 
nariatului va cunoaște 
modificări semnificative în 
viitor, rămânând ca acționari 
doar cunoscători în ale 
turismului.

REP.: Poate fi tentantă 
pentru un investitor străin 
zestrea patrimonială a 
societățiț Sarmis ?

C.Y.: în prezent această 
zestre despre care vorbiți 
cuprinde hotelurile Deva și 
Sarmis, precum și cabanele 
Orlea și Pietrele. Deși am 

vândut o parte din activele 
noastre, valoarea firmei a 
rămas aceeași, mare parte 
din banii obținuți fiind investiți 
în lucrări de modernizare a 
hotelurilor. La hotelul Sarmis 
se execută chiar acum 
modernizartea teraselor ce 
flanchează obiectivul. S-au 
construit acoperișuri la 
hotelul Deva, Dacia și 
popasul Strei,ultimele două 
active fiind ulterior vândute. 
Am cumpărat televizoare alb- 
negru și color pentru 
camerele celor două hoteluri 
pe care le avem în pro
prietate, precum și frigidere 
ce îmbogățesc dotarea unor 
camere mai luxoase. La 
hotelul Deva am modernizat 
magazinul alimentar și car
mangeria. Deci, teoretic vor
bind, am putea fi tentanți 
pentru capitalul străin. 
Totuși,după părerea mea 
acesta nu se va manifesta 
achiziționând hotelurile noas
tre. Investitorii străini pu
ternici preferă, așa cum s-a 
întâmplat și în alte părți, să-și 
construiască propriile hoteluri 
respectând de la început 
toate standardele inter
naționale în materie de ser
vicii. La Deva un hotel de 
până la 100 locuri, de 
categoria lux, cu aer 
condiționat în cameră, co
nectare la Internet, uscător 
de păr cu infraroșii etc ar 
părea cea mai ingenioasă 
posibilitate de a investi.

Adrian SĂLĂGEAN

Dar în zone marginale,' 
sau chiar în str. 22 
becembrie, spre poarta 
zgurii, ori prin microraioanele 
de pe deal, zac abandonate 
mostre din vechea “zestre” 
de inestetic, sub grilaje “de 
muzeu”, fără stăpân.

In fine, după opt ani de 
tranziție, Hunedoara nu se 
poate'lăuda cu privatizarea 
notabilă a micilor meserii 
(lăcătușerie habituală, re
parații de instrumente, iale, 
geamuri încălțăminte, 
croitorii), lucru de mirare într- 
un oraș muncitoresc.

Retorică observația 
noastră, de vreme ce 
comerțul totuși “face banii 
repezi și bătaia de cap 
mică", așa cum ne-a spus un 
mic patron cu “big" 
Mercedes.

Lupta pentru spații, între 
cei ce sunt stăpânii celor 
vechi și cei nou-veniți, 
rămâne acerbă, surdă și ... 
specifică. Oricum, ofertă 
este, bani tot mai puțini, iar 
orizontul foarte provizoriu.

Eugen Evu
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0 conturare a stilului 
„Aurelian Temișan"

Ediția din acest an a 
Festivalului de muzică 
ușoară “Stelele Cetății” 
a prilejuit reîntâlnirea 
(după un an de zile) cu 
binecunoscutul solist 
Aurelian Temișan. în ur
ma unei evoluții scenice 
de o factură ceva mai 
nouă, i-am solicitat in
terpretului câteva detalii 
legate de ipostaza sa ar
tistică actuală.

- Se poate vorbi în 
ultima vreme de un nou, 
de un alt stil "Aurelian 
Temișan?”

- Nu un nou stil, ci 
mai dâgrabă o conturare 
a stilului și o apropiere 
de ceea ce aș vrea eu să 
spun. Chiar dacă vocal 
nu toate piesele sunt 
scrise pe factura vocii, 
pe timbrul meu, transmi
sia, versurile sunt cele 
pe care mi le-am dorit. 
Adică versuri inspirate 
din viața de zi cu zi, djn 
întâmplările altora, chiar 
și din întâmplările mele.

- Să fie asta calea cea 
bună?

- Categoric că fiecare 
consideră că merge pe 
calea cea bună. Probabil 
că până la perfecțiune 
sunt foarte mulți pași de 
făcut. Deocamdată e bine 
așa cum e.

- Cum ai ajuns la co
laborarea constantă cu 
Dragoș Docan?

- în ’92 ne-am cunos
cut pe litoral, unde am 
cântat împreună (și cu 
Adrian Enache); de a- 
tunci am rămas în relații

foarte bune cu el și cu 
toboșarul formației Krip- 
ton. în ’93 a scris prima 
piesă pentru mine și de 
atunci ne tot cunoaștem 
(și ne cunoaștem bine). 
Eu am încredere în el, și 
el în mine; foarte rar e 
nevoie să mă întrebe ce
va despre câte o piesă, 
în concluzie, ne cunoaș
tem, ne simțim, și nu mai 
e nevoie de prea multe 
cuvinte.

- Pe de altă parte, nu 
apare treptat riscul obiș
nuinței, al unei oarecare 
monotonii?

- Nu știu, deocamda
tă abia a ieșit primul disc, 
primul album în totali
tate Dragoș Docan. Nu 
este un album de autor, 
este unul de solist (pri
mul meu album). Sigur 
că Dragoș Docan are o 
contribuție foarte mare - 
muzică, text, aranjamen
te muzicale - dar nu m- 
am gândit să mă opresc 
la el, Doamne ferește 
sau, în același timp, 
Doamne ajută să fie el 
singurul care să-mi scrie 
cel mai bine. Pentru mo
mentul de fată e o cola- 
borare foarte bună.

- Și un gând de vii
tor?...

- Nu mă las. Și o să 
vadă cei care cred în mi
ne și-n muzica mea că 
nu există nici cel mai 
mic pericol de dezamă
gire.
Convorbire realizată de

Georgeta BÎRLA

Ana Maria SICOE (15 ani) a fost singura interpretă deveancă 
răsplătită cu premiu la "Stelele Cetății” - Premiul Tinereții.

Foto Anton SOCACI
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de aur
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Poliția . 
Municipiului 
Hunedoara îl 1 
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I pe loan Cristian Paul, din I
I localitate, care, deși a a- I 
| juns la vârsta majoratului, |
| nu și-a găsit încă un rost |
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în viață.
în schimb, prin ceea ce 

se numește „sistemul îm
prietenirii", a pătruns în 
locuința lui Ionel Ghiță de 
unde a furat bijuterii în va
loare de 1.000.000 de lei.
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“Mai presus de neștiutori sunt cei care citesc; mai 
presus de cei care citesc sunt cei care rețin; mai 
presus de cei care rețin sunt cei care înțeleg; mai 
presus de cei care înțeleg sunt cei activi. ”

MÂNU

Un sergent îi învață pe recruți 
exercițiul:

- Ascultați!, strigă el. Piciorul 
stâng ridicat în față! Comanda fu 
destul de bine executată, dar un 
singur soldat ridică piciorul drept 
în loc de stângul. Văzând două 
cizme făcând pereche, sergentul 
se scarpină în scăfârlie și zice:

- Cine este deșteptul care a 
ridicat amândouă picioarele?
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I
I
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I
I 
I
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MUSIC BOX
După acest turneu obositor 

Aerosmith își ia o vacanță de 
un an, în care fiecare membru 
al grupului să-și poată petrece 
o perioadă cu familia și prietenii 
săi. în această perioadă de 
absență criticii au ajuns să-i 
aprecieze la justa valoare, 
Aerosmith câștigând numeroa
se premii cum ar fi : Grammy 
Award, MTV American Music 
Award, Boston Music Award și 
Best Band în revistele Rolling 
Stone, Playboy, Circus, Guitar 
For Practicing Musician, Bill
board Album Network și Friday 
Morning Quarterbook. Ei au 
reușit să vândă pe parcursul 
carierei 35 de milioane de dis
curi petrecând aproape două 
decenii în turnee. Grupul este 
invitat de MTV să cânte la cele

bra emisiune Unplugged, pen
tru ca apoi Aerosmith să apară 
într-un episod al celebrului se
rial de desene animate The 
Simpsons unde interpretează 
piesa Walk This Way.

La 2 decembrie 1991 casa 
de discuri Columbia scoate 
culegerea “Pandora Box” ce ne 
prezintă pe parcursul a peste 
200 de minute de muzică prici- 
palele piese realizate de grupul 
Aerosmith între anii 1972-1982, 
de la celebrele Dream On și 
Walk This Way la diferite ver
siuni remixate sau live ale unor 
piese cunoscute din acea peri
oadă. Culegerea se prezintă 
sub forma unui triplu CD sau 
triplu cassette și este însoțită 
de o broșură de 64 de pagini 
bogat ilustrată cu poze din al

bumele private ale lor și co
mentariul fiecărei piese incluse 
în ea. Cele 52 de piese incluse 
în culegerea Pandora Box sunt: 
Disc 1 - When I Needed You/ 
Make It/ Movin' Out/ One Way 
Street/ On The Road Again/ 
Mama Kin/ Same Old Song 
And Dance/ Train kept A 
Rollin’/ Seasons Of Wither/

Write Me A Letter/ Dream On/ 
Pandora's Box/ Rattlesnake 
Shake/ Walkin' The Dog/ Lord 
Of The Thigs; Disc 2 - Toys In 
The Attic/ Round And Round/ 
Krawhitham/ You see Me 
Crying/ Sweet Emotion/ No 
More No More/ Walk This Way/

Prietenul tău și-a lăsat 
prea multe examene pe toam
nă și ne le-a făcut față. Ur
mare acestor examene res
tante va trebui să repete 
anul dar părinții lui nu sunt 
de acord și au hotărât să-l 
trimită în armată - deci îl 
împiedică să-și continue stu
diile.

Ce e de făcut?
Cam greu să-ți spun eu 

exact ce e de făcut. Ar fi fost 
poate mai simplu ca prie
tenul tău să se străduiască 
mai mult în cursul anului și 
să-și ia examenele. Dar e 
tardiv și nu e de nici un aju
tor acum. întrebarea este: 
cât de mult dorește prietenul 
tău să-și continue studiile și 
DE CE? Dacă își dorește în 
mod serios să-și termine 
facultatea sper că părinții lui 
sunt atât de înțelegători 
încât ar putea eventual să 
negocieze - cu promisiunea 
că în prima sesiune își va 
lua toate examenele cu note 
mari, spre exemplu.

O altă soluție ar fi să 
ly-- ---------- -- --- -......—

caute un ajutor financiar, un 
împrumut, .un sponsor care 
este destul de greu de găsit, 
ar merita să caute măcar. 
Sau o slujbă îh orașul stu
denției, chiar dacă ar fi oca
zională nu ar fl rea.

Toate acestea presupun 
sacrificii și efort, dar sunt 
sigură că ar demonstra pă
rinților că ia în serios fa
cultatea și cred că nici pă
rinții, după un astfel de efort

LI L/lLăI G.OLLL
din partea fiului, nu ar ră
mâne insensibili.

Dar repet: întrebarea es
te dacă vrea cu seriozitate 
să-și termine studiile?! Dacă 
DA, merită efortul, sacrificiile 
și nopțile pierdute cu învă
țatul sau cu slujba - depinde 
cum privește lucrurile și cât 
de mult își dorește să reu
șească.

Ina DELEANU
--------- ■ —V

••••••••••••••••••••••••••••••

Se scutură castanii Un vis, un vis iubite

Și fiori îmi prind în păr.

Se scutură castanii

Te-aștept într-ade văr...

fnchid puțin din pleoape,

Și-ncep să te visez,

De-aș fi o pictoriță

Aș vrea să desenez!

Să-ți desenez privirea

Ce mângâia ușor

Și ce-i stătea în cate

Umplea nebun de dor
••••••••••••••

i Wanna Know Why/ Big Ten- 
Inch record/Rats In The Cellar/ 
Last Child/ All Your Love/ Soul 
Saver/ Nobody's Faul/ Lick And 
A Promise/ Adam's Apple/ 
Draw The Line/ Critical Mass și 
Disc 3 - Kings And- Queens/ 
Milkcow Blues/ I Live In 
Conneticut/ Three Mile Smile/ 
Let It Slide/ Cheesecake/ Bone 
To Bone/ No Surprise/ Come 
Together/ Downtown Charlie/ 
Sharpsooter/ Shithouse 
Shuffle/ South Station Blues/ 
Riff and Roll/ Jailbait/ Major 
Barbara/ Chip Away The Stone/ 
Helter Skelter/ Back In The 
Saddle. Culegerea a fost scoa
să de casa de discuri Sony/ 
Columbia grupul semnând un 
nou contract cu casa care i-a 
adus consacrarea.

La începutul lui 1992 grupul 
se retrage cu producătorul Bob 
Rock în studiourile Little Moun
tain din Vancouver începând 
lucrul la un nou disc. Deoarece

Un vis demult visat

O să mai fie oare

Așa ca aitădat?

Privesc acum castanii

Ce flori încă mai cern

Și lacrimi multe, multe

Pe mâini mi se aștern.

Georgiana ÂLDEA»

••••••••••••••••
nu voiau să scoată un disc mai 
slab decât Pump, ei au fost 
foarte exigenți, multe piese fiind 
rescrise sau remixate pentru a 
ajunge la soundul dorit. Și de 
această dată s-a apelat la com
pozitori celebri cum ar fi Des
mond Child, Jim Vallance, Jack 
Vlades și Tommy Shaw. La ex
celenta baladă Amazing ca și 
coautor apare Richie Supa 
(keybordistul lor de turneu din 
anii '70, cel care a compus pie
sele Chip Away The Stone și 
Lighting Strikes). Sesiunile de 
înregistrare s-au întrerupt doar 
pentru a participa la acțiunea 
de sprijinire a candidaturii la 
președinție a lui Bill Clinton din 
vara lui '92 “ Rock The Vote" la 
care au fost implicate multe 
staruri americane.

- va urma -

Horia SEBESANr
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VÂNZĂRI 
CVMPARAR1

• Vând 600 mp teren intravilan 
în localitatea Cristur, vizavi de 
MIFA. Tel. 714628 (3710)

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

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

• Casă de vânzare, gaze, 
apă, telefon. Simeria str. Traian, 
nr. 41. Informații Geoagiu sat, tel. 
165, jud. Hunedoara (3530)

• Vând apartament trei ca
mere decomandat. Simeria, str. 
Crișan, bl. 16, sc.F, ap. 9. In
formații la domiciliu (3529)

• Vând casă în Sîntandrei, 32, 
preț negociabil 90.000.000. Tel. 
673191 (3528)

• Vând apartament 2 camere, 
zona Gâta, Al, Crișului, bl. 49, ap. 
40 (3715)

• Vând apartament 2 camere 
sau schimb cu garsonieră, plus 
diferență. Tel. 621258 (3714)

• Vând sau schimb cu apar
tament Deva, casă, dependințe, 
pământ, pădure în Vorța nr. 51. 
Tel. 633270 (3704)

• Vând urgent casă Călan, str. 
1 Decembrie, 73, negociabil. Tel. 
731083, 730412 (3536)

• Vând apartament trei ca
mere, 87 milioane, Al. Saturn . 
Tel. 626085 (3535)

• Vând casă, gaz, încălzire 
centrală, grădină, curte. Deva tel. 
221606 (3533)

• Cumpăr garsonieră în 
Deva, indiferent de zonă, ofer 
I0.000.000 lei. Tel. 667256 (3531)

• Vând casă, patru camere, 
cu termoficare, sobă teracotă, 
Crișan,11, Orăștie. (3163)

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

• Vând Dacia 1410, 1997 - 
6000 DM. 092-356250 (3751)

• OCAZIE! Vând Dacia papuc 
1986, acoperită, impecabilă, preț 
fix 6200 DM. Tel. 7303.02 (3725)

• Vând ARO 320, camionetă 
motor Brașov, 4000 DM. Tel. 
623876, 623851 (3527)

• Vând tractor V 445, urgent, 
preț avantajos. Vețel nr. 109 
(3534)

• Vând autoturism Dacia 
1300, stare bună. Informații tel. 
641542 (3532)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1988, stare foarte bună. Tel. 
620725 (3762)

• Vând Mercedes 300 D Co
bra, înmatriculat, carte de iden
titate, revizia tehnică până în au
gust 1999.Stare bună, preț nego
ciabil. Informații 058/811651.

• Vând Dacia, fabricație 1991, 
preț 3100 DM, tel. 647956, seara. 
(3165)

■ Vând Dacia 1310, zilnic, 
după ora 16, tel. 641987. (3166)

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1982 și talon, eventual reca- 
rosare. Informații Orăștie, Pri- 
cazului, bloc 78, ap.42. (3168)

• Vând avantajos Citroen BX 
19 D, pentru piese schimb. Tel. 
712267. (2255)

• Vând Honda Civic, 1983 șî 
piese de rezervă,apartament 
zona teatru, 2 camere, parter. 
Relații 714572. (2549)

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

• Vând cartofi sămânță De
siree, pe cupon. Informații tel. 
211335, 8 - 15. (3718)

• Vând pui pisică siameză, 12 
săptămâni. Tel. 661489 (3716)

• Cumpăr talon Ford Orion 86 
- 89. Vând pompă injecție mo
torină pentru încălzire. Deva tel. 
226964 (3711)

• Vând Pitt Bull 5 luni, auto
turism Mitsubishi, an fabricație 
1979, 800 DM, negociabil. Pri
mesc în gazdă la casă în Deva, 
str. Mureșului nr.5 (3705)

• Vând pui Collie (Lassie), 
pedigree tip A, fân, porumb 
știuleți. Tel. 661144 (3727)

• Societatea Proteus Orăștie 
vinde produse electrocasnice 
Arcopal, Cristal și noua gamă 
pentru încălzire centrală, cazane 
și calorifere, la prețuri con
venabile. Informații tel. 233134, 
641296, 647500. (3161)

• Vând Dacia papuc, ridicată 
pe societate, telefon 231860, 
după ora I8. (3160)

• Vindem carcasă porc, vită, 
cu livrare la comandă. Tel. 054/ 
711955. (2551)

• Vând cățel boxer, 3,5 luni, 
informații tel. 716465, Decebal, 
nr.6, Hunedoara. (2546)

v

PREFECTURA JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

Organizează concurs pentru ocuparea postului de 
secretar dactilograf în ziua de 17 noiembrie 1997, ora 
10,00, la sediul instituției din Deva, b-dul 1 Decembrie, 
nr.28.

Condiții:
-studii medii;
- vechime în specialitate 3 ani;
- domiciliu în municipiul Deva;
- să posede cunoștințe în domeniul informaticii.
Condițiile de participare și materialul bibliografic se 

pot procura de la Direcția Resurse Umane, Secretariat 
și Relații cu publicul, telefon 211850, int. 146.

pozit și încărcători - descărcători. 
Informații suplimentare la tel. 
213445, 230388, sau la birourile 
din b-dul Decebal, bl. 5, parter 
(3708)

• Firmă specializată în ope
rațiuni import - export angajează 
contabil cu studii superioare, 
operare PC, vârsta maximă 30 
ani, cunoștințe limbi străine, 
șofer categ. C. Tel. 216863, sau 
092258439 (3726)

gent CV plus două poze tip 
buletin, pe adresa - Piața Mihail 
Kogălniceanu, nr.8, etaj I, ap.2, 
sector 5, București, cod. 70629. 
(7629)

MATRIMONIALE

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere apar

tament două camere. Tel. 624275 
după amiaza (3492)

• Ofer închiriere apartament 
două camere, condiții avan
tajoase. Informații tel. 614428, 
după ora 18 . (3538)

• închiriez bar, Stana Izbașa, 
Gurabarza, cu dotările necesare. 
Tel. 650111. (3663)

• 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)

• SOCIETATE COMERCIALA 
angajează contabil pentru evi
dență primară și contabil șef 
societate. Preferăm pensionari. 
Informații tel. 219300, 230793, 
225063 (3723)

• Selecționăm persoane dina
mice, dornice de câștiguri sub
stanțiale. Programare. Tel. 
217885 (3721)

• Angajăm vânzători (vân
zătoare) pentru difuzare presă. 
Condiții avantajoase. Tel. 233511 
(3720)

• Meditez engleza, con
venabil, orice nivel. Tel. 621609, 
sunați după ora 20. (3526)

• SC SUPER MARKET SA 
DEVA angajează în condiții de 
salarizare avantajoase șef de-

• Angajăm șofer profesionist 
și inginer constructor. Informații 
la tel. 226149 (3763)

• SC Siderurgica SA Hune
doara, cu sediul în Hunedoara, 
str.Piața lancu de Hunedoara, 
nr.1-3, anunță scoaterea la con
curs a 15 (cincisprezece) posturi 
de PAZNICI PENTRU ACTI
VITATEA DE PAZA A SOCIE
TĂȚII. Condițiile de participare 
sunt afișate la porțile socie
tății.înscrierea la concurs se 
face până în data de 14.11. 
1997. Informații suplimentare 
se pot obține la nr.telefon 
716121, int.20ll, 2012, 2138. 
(3508)

• Mult timp pentru locuitorii 
comunei Bucureșci ziua de 
sâmbătă, 25 octombrie, va fi 
comentată.In acea zi, la sediul 
Primăriei a avut loc un eve
niment deosebit. Căsătoria pe
rechii Susana Jurca cu Nicolae 
Costea, ambii de 72 de ani, 
care și-au spus un sincer da, 
unindu-și inimile și sufletele 
pentru restul vieții, cât mai au 
de trăit. Oficierea căsătoriei a 
avut loc de față cu nașii aleși, 
familiile Eva cu Nicolae Tiu și 
Lidia cu loan Lupaș, iar la 
reușita acesteia și-au mai adus 
un aport deosebit, prin bunătă
țile servite, d-nele Drăghina 
Brădean, Mariana Oprean, Doi
na Lăslău. Casă de piatră și 
sănătate dorește tinerei familii 
Octavian llarie Dos. (3664)

S.C.QUADRANT WESTIM S.A. - 
PEPSI COLA

ANGAJEAZĂ:

SALESMAN Șl MERCHANDISER
condiții :
- vârsta maximă 30 ani;
- permis de conducere categoria "B";
- stagiul militar satisfăcut;
- experiența anterioară în domeniu constituie un 

avantaj;
- seriozitate și responsabilitate în muncă;
- domiciliul în municipiul Deva.

Se oferă oportunitatea unei cariere sigure și durpbile. 

Trimiteți C.V. la fax 054/224880 până la data de 

03.ll.l99Z Interviul va avea locîn’data de0,4.ll.l997, 

ora 14,00, la sediul firmei din sfr. Depozitelor, nr.11.

• SC PROSERCOM SRL 
DEVA anunță intenția de auto
rizare din punct de vedere al 
protecției mediului a magazinului 
MIXT din corn. Crișcior, str. 
Berzei, nr. 80. Sugestii și sesizări 
se primesc în termen de 15 zile 
la APM Deva (3754)

• Regia Autonomă Acti
vitatea Orăștie anunță urmă
toarele modificări la anunțul de 
licitație pentru executarea o- 
biectivului investiții - Extin
derea și sistermatizarea ali
mentării cu apă a municipiului 
Orăștie -, apărut în numărul din 
21 octombrie 1997. - Cifra 
medie anuală de afaceri, pe 
ultimii trei ani, actualizată, 
minim 5000 milioane lej. Valoa
rea pentru fiecare lucrare simi
lară terminată (actualizată), 
minim 1250 milioane lei, capa
citatea financiară la sfârșitul 
semestrului 1,1997, minim 700 
milioane lei. (3167)

• Companie de studiul pieței, 
caută operatori de interviuri în 
județul Hunedoara. Trimiteți ur~

/^NUTRIENTUL
Tel. 059-415.695; 416.182; 370.603; 370.572

S.A

VINDE DIN PRODUCȚIE PROPRIE

Pui calitatea I
La prețul de 12.990 lei/kg + TVA

Greutate medie
1,1-1,3 kg

COMEMORĂRI
• Soția și copiii amintesc 

tuturor celor care l-au cunoscut 
că se împlinesc 20 de ani de la 
decesul celui care a fost

MIHAI PALADE.

Dumnezeu să-l odihnească 
pace ! (3756)

în

• Cu adâncă durere soția 
Minerva, fiul Doinei, nora Geor- 
geta, nepoții Gabriela și Daniel 
anunță cu nesfârșită durere 
trecerea în neființă a neuitatului 
soț, tată, socru și bunic om de 
aleasă omenie și bunătate 
sufletească

MOISE LAZĂR.
înmormântarea va avea loc 

astăzi, ora 13, în Valea Lungă. 
(3540)

[BANKCOOP S.A. PETROȘANI*!

I
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BANKCOOP S.A. PETROȘANI j 
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ URMĂTOARELE

BUNURI:
mobilă (sufragerie completă - 2 buc., dormitor - 2 buc.), 

electrice și electronice, 2 garaje bolțari situate pe str. 9 Mai 
(pe cornișă) la nr.632 și 633.

Licitația va avea loc în data de 3 noiembrie 1997, ora | 
12,00, la Petroșani, str.Aleea Florilor, bl.3, sc.2, apt.4.

Informații suplimentare la BANKCOOP Petroșani, 
telefon : 543672.
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VINDE Lfl LICITAȚIE PUBLICĂ
linie de fabricație a produselor lactate (lapte 

pasteurizat, cașcaval mozarela, urdă, brânză).
Licitația va avea loc în data de 03.11.1997, ora 11,00, 

la sediul BANKCOOP Petroșani.
Preț de pornire 170 milioane lei.
Informații suplimentare la BANKCOOP Petroșani, 

telefon: 543672.

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

BANKCOOP S.A FILIALA 
HUNEDOARA

VINDE
din mijloacele fixe proprii Dacia 1300. Licitația are loc 

yla ora 9,00, în data de 3.11.1997.

Cursurile incluse In 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.

28 OCTOMBRIE

1 dolar SUA 7738 lei
1 marcă germană 4485 lei
100 yeni japonezi 6417 lei
1 liră sterlină 12977 lei
1 franc elvețian 5517 lei
1 franc francez 1339 lei
100 lire Italiene 456 lei

SOCIETATE româno - israelianâ 
angajeaza 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, patiser
Acte necesare: cumculum vitae, foto tip buletin 
serie pașaport, copie xerox studii.
InforniQțil la țplefon.219167 zilnic 13 -16 
țe.M lu!> s^t>ÎLta -^|uniinica)j g
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CÂND PERFORMANTA 
CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT...

Dumneavoastră sunteți genul de șofer care pretinde de la uleiul de 
motor înaltă performanță zi de zi. De ce? Pentru că asta contează 
cu adevărat pentru dvs... lată de ce ar trebui să folosiți același ulei 
pe care îl folosesc și mașinile de Formula 1.

Texaco Havoline Formula 3 - Sponsorii Formulei 1 în Europa

în comparație cu uleiurile de calitate inferioară, Texaco Havoline Formula 3 
menține motorul autoturismelor mai curat și cu mai puține depuneri. Astfel, 
un motor curat va însemna un grad redus de uzură și coroziune, piese cu o 
viață mai lungă, economie de combustibil și consum redus de ulei.

IIMulti tabr Vilurali' Ts. Iureș
Regionala de Gaz Metan Deva

ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE

O

Havoline
FORMULA^

Pentru detalii despre gama complet* de produse Texaco pentru orice tip de motor de autoturism contactafl-ne la:
COMATCHIM S.A., Tel.: 01 78 06 630 / Fax: 01 42 09 916 DUCOIL S.R.L., Tel: 057 259 318 / Fax: 057 259 514
RETCO S.R.L., Tel.: 068 311 852 / Fax: 068 311 852 S.C. STAR OIL S.R.L., Tel: 064 438 027 / Fax: 064 435 327 

(1994)

" ....... ■■■—1 1 -........ ................................. -c

“Aducem mărfuri direct de ia
producători”

“Comsim” Simeria a 
încheiat cele 9 luni care 
au trecut din an cu un 
profit bun. Cei care se 
ocupă de aprovizionare 
s-au orientat să aducă în 
magazine mărfuri care nu 
se găsesc în ale celor ca
re le fac concurență.

“Am menținut profilul 
distinct al unor magazine 
- afirma managerul so
cietății, dl Florin Șonea. 
Avem contrăcte cu fur
nizori direcți de produse 
alimentare - cu fabrica de 
zahăr Luduș și cu fabrica 
de ulei din Oradea - de 
unde aducem mărfuri cu 
mașinile noastre, ceea ce

TEXACO
Motor Oils

ne ajută la practicarea 
unor prețuri acceptabile. 
Ne-am gândit de pe acum 
să aducem tot direct de la 
sursă dulciuri, jucării, ar
ticole de papetărie pentru 
pachetele destinate copii
lor cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă".

- Se vând prin maga
zinele societății dv produse 
alimentare, chimicale, cos
metice, articole vestimen
tare. Aveți și unități în care 
omul să poată găsi o am
bianță plăcută, confort?

- Deocamdată cafenea
ua "Matinal”, dotată cu a- 
paratură adecvată pregă
tirii cafelei. Cea mai bună 

cafea se poate servi aici și 
clientul poate alege între 
mai multe sortimente. Se 
servesc de asemenea su
curi și dulciuri.

- Ce intenții aveți, legate 
de creșterea eficienței?

- în locul actualului ma
gazin de mobilă, vom des
chide, în scurt timp, un 
club unde atât tinerii cât și 
cei vârstnici să-și,,umple" 
timpul liber jucând biliard, 
rummy, șah, table, ascul
tând muzică sau vizionând 
emisiuni TV. Firesc, cu 
sprijinul primarului orașului 
Simeria în care avem în
credere și în ajutorul că
ruia sperăm.

întreținerea, exploatarea 
și repararea instalațiilor de 
utilizare a gazelor naturale 
revine beneficiarilor.

Pentru preîntâmpinarea 
accidentelor ce ar putea sur
veni din cauza folosirii inco
recte a instalațiilor de gaze 
naturale, se vor respecta cu 
strictețe urcătoarele reguli:

1. ÎNAINTE DE 
APRINDEREA FOCULUI:

a) Se va face ventilarea 
încăperilor în care funcțio
nează aparatele de utilizare: 
în centralele termice și în 
încăperile cu aparate cu fo
curi libere se va crea o ven
tilare permanentă;

b) Se va controla tirajul 
aparatelor racordate la coș: în 
caz că se constată lipsa ti
rajului, nu se va aprinde focul 
decât după luarea măsurilor 
care să asigure tirajul (cu
rățarea coșului, a sobei, sepa
rarea aparatelor de evacuare 
mecanică, deschiderea cla- 
petelor de reglaj etc.);

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de utili
zare sunt închise: dacă robi
netele sunt deschise, se vor 
lua măsuri de ventilare a 
încăperilor respective și a 
celor învecinate, aprinderea 
focului făcețndu-se numai 
după aerisirea completă;

d) Se va sigura accesul' 
aerului de ardere în focarul 
aparatului de utilizare (prin 
deschiderea ușilor cenușa- 
rului la sobe, prin deschide
rea fantelor de acces la aer 
în focar, prin pornirea venti
latorului etc.);

e) Se va verifica funcțio
narea aparaturii de automa
tizare;

f) Se va asigura ventila
rea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI Șl ÎN TIMPUL 
FUNCȚIONĂRII:

a) După aerisirea foca
relor, minimum 5 minute, se 
poate proceda în continuare 
la aprinderea focului. Aprin
derea arzătorului sau a insta
lației de ardere se face 
numai cu aprinzătorul, fiind 
interzisă aprinderea directă 
cu chibrituri, hârtie etc.;

b) Se apropie

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE!
Folosirea gazelor natu

rale de către cei care nu 
cunosc și nu repectă in
strucțiunile pentru utilizarea 
lor, creează pericolul produ
cerii de explozii. De aceea, 
pentru prevenirea exploziei 
în locuința dv, indiferent 
dacă gazele acumulate pro
vin din infiltrații sau ca re
zultat al unei defecțiuni sau 
manevre greșite a instalației 
de utilizare, vă recomandăm 
următoarele:
•z nu aprindeți focul sau 
lumina electrică în încăperi 

aprinzătorul de arzător, după 
care se deschide lent robi
netul de manevră, până la 
aprinderea flăcării, continua
rea deschiderii robinetului se 
va face concomitent cu supra
vegherea stabilității flăcării;

c) Respectarea instruc
țiunilor elaborate de fabrica 
producătoare a aparatelor de 
utilizare;

d) Supravegherea perma
nentă în timpul funcționării a 
tuturor aparatelor neautoma
tizate;

e) Stingerea focului la apa
ratele de utilizare racordate cu 

furtun se va face prin închide
rea robinetului de siguranță (cel 
de dinaintea furtunului), după 
stingerea flăcării închizându-se 
și robinetul de manevră;

f) în instituții (școli, că
mine, hoteluri), focul se aprin
de și se stinge numai de către 
personalul instruit și însăr
cinat cu aceasta, prin grija 
unității beneficiare.

3. INDICAȚII SPECIALE
a) La utilizarea gazelor 

este interzis:
să se aprindă focul dacă 

aparatul de utilizare nu este 
etanș sau dacă nu are tiraj; 
â' să se lase focul aprins 
nesupravegheat;
+ să se doarmă cu focul a- 
prins;

' t să se doarmă în încăperi 
cu aparate de consum gaze 
neracordate la coș;

să se utilizeze aparate de 
consum neracordate la coș 
pentru încălzirea încăperilor; 
6 să se facă modificări la 
instalația de gaze fără apro
bare legală;

să se obtureze secțiunea 
coșului în timpul funcționării 
aparatelor de ardere;

b) Dacă se simte mirosul 
caracteristic al gazului, să se 

fără o bună aerisire prealabilă; 
fasigurați aerisirea perma
nentă în încăperile frecare 
există aparate de utilizare cu 
flacără deschisă;
S asigurați ventilarea sub
solului prin orificii de ven
tilare pe conturul exterior al 
clădirii și între încăperile din 
subsol;
S nu obturați orificiile de 
aerisire ale pivnițelor și ale 
subsolurilor tehnice;
Srespectați instrucțiunile de 
utilizare a gazelor naturale 
existente la consumatori și 

ia de urgență următoarele 
măsuri: i
4 stingerea tuturor focu
rilor;
ă' deschiderea ușilor și a 
ferestrelor;
f să nu se aprindă chibri
turi și să nu se manevreze 
întrerupătoarele electrice;
• să nu se doarmă noap
tea în încăperea respectivă.

*

Reamintim abonaților 
casnici și asociațiilor de lo
catari că plata consumului 
de gaz se efectuează în ter
men de 5 zile de la data pri
mirii înștiințărilor de plată sau 
depunerii în cont la CEC.

Peste termenul respec
tiv, se pecep penalizări, iar 
la 30 de zile se încetează 
furnizarea gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancționează 
cu amendă de la 5000 la 
10000 lei.

Consumatorii de gaze 
naturale sunt obligați să 
permită delegaților între
prinderii distribuitoare, care 
se prezintă cu legitimația 
vizată la zi și ordin de ser
viciu, accesul pentru control 
și verificare sau revizie a 
instalațiilor de gaze.

Abonaților care se opun 
la efectuarea controlului li 
se va sista furnizarea ga
zelor până la efectuarea 
controlului și după achitarea 
tarifului de deschidere.

*

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populație, pentru 
a ne sprijini în depistarea 
oricăror emanații de gaze 
pe conductele stradale sau 
prin spații verzi.

Pentru orice emanații de 
gaze sau alte cauze care ar 
putea diminua gradul de 
siguranță în exploatare a 
conductelor și instalațiilor 
de gaze, se va telefona de 
urgență echipelor de inter
venție, care răspund la tele
foanele: Deva: 928 227091; 
Simeria: 928 661343; Pe
troșani: 544811; Hunedoa
ra: 712849; Călan: 730492; 
Orăștie: 642465; Vulcan: 
570032; Hațeg: 777190; 
Geoagiu-Băi: 648157.

publicate periodic în presa 
locală de către Distribuția de 
Gaze Naturale;
S atenționarea în scris a 
celor care au construit pe 
rețeaua de gaz fără apro
barea Regionalei Gaz Metan 
Deva și înștiințarea primă
riilor că dacă în decurs de 3 
zile nu se va reglementa 
situația se va proceda la 
sistarea alimentării cu gaze 
în acea zonă. în același timp 
se vor înștiința organele abi
litate pentru reglementarea 
unor astfel de situații.
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Remanierea guvernamentală 
dacă va fi - nu va viza miniștrii

SINDICATELE SUNT ÎMPOTRIVA 
DIVIZĂRII REGIILOR DE

Partidului Democrat DRUMURI JUDEȚENE
V

Conferința de presă orga
nizată luni, 27 octombrie a.c., 
de căte Biroul Permanent al 
Organizației județene a 
Partidului Democrat a debutat 
cu prezentarea de către dl 
Valeriu Butulescu, preșe
dintele organizației, a dez
baterilor ce au âyut loc în 
ședința Consiliului Național 
de Coordonare a P.D. din 19 
octombrie a.c. de la lași. Cu 
acest prilej s-a apreciat că 
miniștrii Partidului Democrat 
s-au implicat cu cea mai mare 
răspundere în înfăptuirea 
reformei și restructurării - așa 
că o remaniere guverna
mentală, de care se vorbește 
tot mai mult în ultima vreme, 
nu-i va viza pe domniile lor. S- 
a recunoscut că reforma nu 
se desfășoară în ritmul 
planificat, dar procesul 
trebuie să continue, chiar 
dacă - sub unele aspecte - 
acesta este impopular. în ce 
privește alianța cu P.S.D.R. 
aceasta a ajuns doar o 
amintire electorală, fiecare 
din cele două partide ce au 
făcut parte din U.S.t). mer
gând pe picioare proprii, 
întrucât P.D. nu vrea să tragă 
după el o remorcă. Acuzațiile 

dlui Adrian Severin, privind 
aservirea unor lideri de 
partide și directori de coti- 
diane agențiilor de spionaj 
străine partidul așteaptă no
minalizări concrete, iar mi
nistrul de interne se bucură în 
continuare de sprijinul 
partidului său, dovadă fiind 
faptul că a fost reales vice
președinte al P.D.

Răspunzând întrebărilor 
ziarului nostru dl.V.Butulescu 
a spus, în esență : Patidul 
Democrat se alătură cerin
țelor celor aflați în greva 
foamei, fără să o încurajeze, 
între cei care au luptat și au 
riscat în Revoluția din De
cembrie 1989 s-au strecurat 
și mulți profitori. De aceea se 
cere făcută verificarea fie
cărui caz în parte, iar revo
luționarilor autentici să li se 
acorde toată cinstea ce o me
rită. Sigur, nu este normal ca 
o lege să fie modificată prin 
ordonanțe, dar uneori acest 
fapt este necesar întrucât 
modificările sunt urgente, iar 
trecerea lor prin Parlament 
este de lungă durată. Repet - 
a spus interlocutorul - Partidul 
Democrat are miniștri foarte 
buni și cel mai activ dintre 

aceștia este dl Traian Bă- 
sescu, măsurile luate de 
domnia sa în ce privește 
reforma și restructurarea 
transporturilor au fost și mai 
ales vor fi benefice, chiar 
dacă sunt impopulare. Sigur, 
fiecare partid va analiza, în 
perioada următoare, acti
vitatea miniștrilor săi și va 
decide în consecință. Pentru 
schimbarea unui ministru se

cer însă aduse argumente 
foarte puternice și rema
nierea să se facă cu con
sultarea conducerii parti
delor din coaliția aflată la 
putere. Tocmai de aceea cu 
privire la miniștrii celorlalte 
formațiuni politice ce alcă
tuiesc Convenția Demo
cratică nu ne pronunțăm. 
Dar sunt câțiva miniștri ce nu 
s-au ridicat la înălțimea 
misiunii ce le-a fost încre
dințată.

Traian BONDOR

Marți, 28 octombrie, la 
Sediul Federației Sindi
catelor Drumuri Județene 
din Deva a avut loc o con
ferință de presă al cărei 
obiectiv principal l-a re
prezentat Ordonanța nr.30 a 
Guvernului României. Prin 
acest act normativ Regiile 
Autonome de Drumuri 
Județene se vor transforma 

în societăți comerciale. 
Potrivit informațiilor primite 
de la președintele F.S.D.J. 
din România, fii Marius 
Vintilă, sindicatele susțin 
transformarea unitară a 
regiilor în societăți comer
ciale și nu divizarea aces
tora în mai multe societăți 
cum se intenționează în 
județete Harghita, Mehedinți 
și Sibiu.

Fărâmițarea actualelor 
Regii Județene de Drumuri 

nu va crea o concurență în 
domeniu ci va conduce, în 
final, la o suprastructură a 
aparatului administrativ, la 
creșterea costurilor și 
implicit la imposibilitatea de 
a se acționa unitar la unele 
lucrări și în condiții de 
rentabilitate.

Președintele Federației 
Naționale a Drumurilor 
Județene a mai subliniat că 
în județul nostru nu există 
interese mascate din partea 
Consiliului Județean Hune
doara cum se întâmplă în 
alte județe, unde o parte din 
consilieri au firme private în 
domeniu și urmăresc în 
mod deliberat promovarea 
unor interese absolut per
sonale - Harghita fiind 
exemplul cel mai evident în 
opinia celor prezenți la 
dialogul cu presa.

în prezent, în cele 41 
județe ale țării își des
fășoară activitate 20625 de 
salariați din care 18350 sunt 
membri de sindicat. Salariul 
mediu brut, cu sporuri cu 
tot, nu depășește 750000- 

800000 de lei lunar, iar 
soarta celor care lucrează 
în acest domeniu nu le va 
fi indiferentă organi
zațiilor de sindicat. S-au 
făcut aprecieri, printre 
altele și asupra dificultății 
meseriei de drumari a 
căror masă este șanțul 
drumului, acoperișul cerul 
liber, iar vestiarul crengile 
copacilor. Liderii de sin
dicat și-au mai exprimat 
nemulțumirea asupra 
lipsei de transparență 
promovată la județele 
Harghita, Mehedinți și 
Sibiu, unde la ședințele 
consiliilor de adminis
trație nu participă liderii 
de sindicat.

Față de cele petrecute 
în județele amintite, joi 30 
octombrie, la București va 
avea loc o pichetare a 
Guvernului de către 41 de 
sindicaliști, ocazie cu care 
va fi înmânată Execu 
tivului o listă cu propuneri 
pentru viitorul drumurilor 
județene.

Corne! POENAR

Parlamentarii...
groși la pungă

Sindicatele din gospodăria 
comunală din cadrul celei mai 
mari federații de profil, 
"SIGOL" - filiala județeană 
Hunedoara - protestează față 
de recenta majorare a sala
riilor demnitarilor.

în condițiile unui mult 
trâmbițat regim de austeritate, 
recenta măsură prin care 
parlamentarii, printr-un act de 
supremă sfidare față de greu
tățile materiale ale populației, 
și-au votat propriile salarii, 
apare absolut revoltătoare și 
imorală.

Este total nefiresc și în 
contradicție cu declarațiile

politice făcute la instalarea 
noii puteri ca sacrificiile să fie 
făcute numai de alegători în 
timp ce aleșii, în loc să-și 
canalizeze atenția spre legi de 
larg interes ce sunt așteptate 
de ani de zile, gândesc pri
oritar la propriul buzunar.

Suntem de acord că 
munca trebuie plătită, dar 
aceasta trebuie făcută după 
cantitatea și mai ales după 
calitatea ei, domnilor 
demnitari...

Ing. Traian BUCUR 
Filiala Județeană Hunedoara

a Federației "SIGOL’’ 
Servicii publice

Duminică, 26.10 1997, în 
Jurul orei 11, pe strada Viile 
Noi din Deva a avut loc un 
banal accident de circulație. 
Pe o șosea cu vizibilitate și 
trafic redus, cele două mașini 
din imagine s-au bușit puțin.

Din mașina CIELO, nou 
nouță, a coborât un "bărbat în 
Jurul vârstei de 50 de ani, 
avea în mână o stație de 
emisie recepție, dar probabil 
era șl cel vinovat pentru că 
șoferul de pe mașina școală 
a coborât și i-a aplicat un 
pumn în nas de i-a pornit 
sângele.

A rămas ca poliția să 
stabilească care dintre 
mașini poartă vina.

Foto: Anton SOCACi

Sindicatul învățământului preuniversitar al 
Județului Hunedoara

Un grup de 46 de cadre 
didactice și personal auxiliar, 
reprezentând toate zonele 
județului, au participat ieri la 
București la un amplu miting 
de protest împotriva inca
pacității Ministerului Educației 
Naționale de a demara o reală 
reformă în învățământ și de a 
aplica Legea învățământului și 
Statutul Personalului Didactic. 
Mitingului din Piața Revoluției 
i-a urmat un marș în fața 
Ministerului Educației Națio
nale și sediului Guvernului. La 
această manifestare, orga
nizată de Federația Educației 
Naționale și Federația Sindi
catelor Libere din învățământ 
au participat sindicaliști și 
nesindicaliști din întreaga țară.

Vă alăturăm revendicările 
cuprinse în Comunicatul de 
Presă al celor două federații 
organizatoare: Federația Sin
dicatelor Libere din învă-

COMUNICAT
țământ și Federația Educației 
Naționale, la care suntem 
afiliați și noi.

T. Eliminarea crizei in
staurată în sistemul educa
țional prin asigurarea unui 
management corespunzător la 
nivelul MEN și al inspec
toratelor școlare județene, care 
să facă posibilă demararea 
procesului real de reformă în 
învățământ;

2. Acordarea tuturor 
drepturilor și sporurilor pre
văzute în Statutul personalului 
didactic, începând cu 
01.09.1997;

3. îmbunătățirea în regim 
de urgență a salariilor per
sonalului nedidactic din învă
țământ;

4. Majorarea salariilor 
pentru întreg personalul din 
învățământ, didactic și nedi

dactic, prin îmbunătățirea 
coeficienților de ierarhizare. 
Solicităm asimilarea coe
ficientului de ierarhizare 1 cu 
salariul mediu brut pe 
economie, identic cu cel 
aplicat deja pentru alte 
categorii de salariați bugetari, 
pentru a nu risca crearea unei 
discriminări nepermise de 
Constituție;

5. Recunoașterea ime
diată de către Guvernul 
României a Recomandării 
UNESCO - OIM cu privire la 
Statutul profesorilor;

6. Corelarea Legii bu
getului cu prevederile Legii 
128/1997 cu privire la Statutul 
personalului didactic, care 
este o lege organică.

Ne exprimam speranța că 
ne vom bucura de sprijinul 
dumneavoastră.

Prof. Aurelian SÂRBU 
Secretar Generai S/P 

Hunedoara
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
i ’ -
I PACE CU RUȘII

Una din acuzațiile 
aduse dlui Iliescu a fost 
graba cu care, imediat 
după decembrie 1989, a 
fost semnat tratatul cu 
rușii. Gestul a fost 
probabil pripit, dar a fost 
util, căci este de înțeles că 
era mai bine să ai de 
partea ta un vecin uriaș 
prieten, decât unul duș
mănos. Și să nu uităm că 
acel vecin era încă URSS, 
și nu CSI ca în prezent.

Acum lucrurile se pun 
pe temeiuri noi. Nego
cierile care au început ieri 
la Moscova vor pune 
bazele unui tratat ade

vărat, de data aceasta cu 
Federația Rusă, ceva mai 
mică decât URSS, dar 
totuși un imperiu ce se 
întinde de la Baltica până 
la Vladivostok. Și una din 
marile puteri ale lumii!

La ce ne putem aș
tepta de la acest tratat? In 
problemele esențiale 
privind pactul Ribentrop- 
Molotov, ale Basarabiei și 
Bucovinei, Chiar și ale 
Insulei Șerpilor nu prea 
mai avem ce discuta cu 
rușii, întrucât au fost 
“pasate” subtil Ucrainei, 
care nici usturoi n-a 
mâncat, nici gura nu-i 
miroase.

Ne rămâne doar spe
ranța că, dincolo de 

vorbăria privind veci^ 
nătatea și prietenia, I 
România va obține din | 
partea ursului de la ră- | 
sărit o atitudine mai ' 
fermă față de separatiștii 1 
de la Tiraspol. Ceea ce I 
face rusul Smirnov cu | 
acoliții lui reprezintă un i 
atentat grav la inte
gritatea teritorială a Mol- I 
dovei și un afront la | 
adresa patrioților moldo- | 
veni prin menținerea con- . 
damnării la moarte a lui 
llie llașcu.

Nu sperăp că tratatul | 
va admite unirea Mol- i 
dovei de peste Prut cu 
România, dar arfi bine ca I 
Rusia să nu mai fie duș- I 
mană iar Moldova să fie | 
lăsată în pace.

Tiberiu iSTRATE I
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