
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Fidelitatea o învinge pe Fortuna • Medic și 

consilier • Actualitatea deveană - Cea mai mare 
durere - Bugetul • Prind contur modernizările 
din Piața Centrală • Din țară, din lume • Frecții 
la piciorul de lemn • F.P.S. - o puternică frână în 

\calea privatizării______________________________J

ÎN EDIȚIA DE MÂINE:
• Mentalități - Glosă la un miting • Elevi 

francezi la Liceul Teoretic „Traian” din Deva • 
Sport • Cosînzeana • Programe săptămânale 
de televiziune • Viața Hunedoarei • Mică și 
mare publicitate

— Doctore, mă simt groaznic: n-am poftă de 
mâncare, nu p<>! să beau, să fumez...

— Fericitule! Pe scumpetea asta...

LIBER

De ce șchioapăta reforma?
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GUVERNUL SE CLATINĂ
Mai mult decât oricare 

altul, Guvernul Ciorbea s-a 
întrecut pe sine cu ordo
nanțele. In scurta sa exis
tență de numai un an de zile 
a emis 130 de asemenea 
acte normative, lăsând 
Parlamentului imaginea că a 
ajuns o simplă mașină de 
vot a hotărârilor guver

namentale. Văzându-și dimi
nuată importanța misiunii, 
parlamentarii au început să 
vocifereze, să-i acuze pe 
membrii cabinetului pentru 
modul lor de ponducere prin 
ordonanțe. Asta cu atât mai 
mult cu cât legi importantă 
zac prăfuite prin diferite ser
tare.

Și nu trebuie să fii mare 
specialist ori prea fin obser
vator al realității să nu 
constați că o serie din aces
te ordonanțe sunt de o 
valoare scăzută, generând 
nemulțumiri nu doar în rân
dul politicienilor, dar și (mai 
ales) în sânul populației. Așa 
se explică faptul că Guvernul 
este tot mai mult “tamponat” 
de parlamentari, inclusiv de 
către unii din coaliția aflată la 
putere, care invocă insistent 
în ultima vreme o remaniere 
guvernamentală.

Personal am afirmat mai 
de mult și de mai multe ori 
că unele fețe din cabinetul 
Ciorbea trebuie date la 

spălat și înlocuite cu altele 
mai curate, mai aproape de 
nevoile oamenilor, mai puțin 
dedulcite la putere și aro
ganță, la spiritul parvenirii și 
îmbogățirii peste noapte prin 
metode neortodoxe.

Un ministru al agriculturii 
care bate câmpii, unul al 
învățământului care gafează 
la fiecare pas, ori unul al 
finanțelor care sâsâie pe 
sub mustață că reduce fis
calitatea, dar este în stare 
să pună biruri și pe sen
timentele oamenilor nu se 
pot bucura de sprijin și sim
patie.

Iar dovada că cei mai 
mulți, care o duc și cel mai 
greu, s-au săturat de pro
misiuni și vorbe deșarte, o 
constituie lehamitea lor 
atunci când vine vorba 
despre ziua de mâine, des
pre soarta națiunii. “Ce-am 
schimbat și ce-a ieșit". Asta 
neînsemnând neapărat do
rința întoarcerii în timp și 
speranța revenirii la cârmă a 
schimbaților din 1996, care, 
la rândul lor, au domnit bine 
mersi, și-au făcut plinul 
lăsând țara să alunece în 
hău. Cu atât mai puțin zbu
ciumul lor de acum de a da 
cu barda-n Dumnezeu, 
doar, doar s-ar cocoța din 
nou, poate fi înțeles și sus
ținut.

Și au dreptate acei par
lamentari care nu știu ce să 
le răspundă alegătorilor 
atunci când sunt întrebați

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Tinerii ? Iși doresc multe, 
chiar foarte multe.Si e 
firesc, pentru că la vârsta lor 
visezi să te împlinești pe 
toate planurile: profesional, 
sentimental, material, so
cial. Iar pentru a-și realiza 
aceste dorințe - idealuri știu 
exact ce-ar’trebui să facă 
și o spun când au prilejul și 
cine să-i asculte.

Dintr-un concurs - show 

desfășurat recent la Deva 
am desprins câteva do
leanțe și propuneri ale 
liceenilor legate de modul în 
care ar vrea să se facă 
educație în școală și în 
afara ei, de felul în care să- 
și poată petrece timpul liber. 
O problemă spinoasă pe 
care mai ales adulții se 
feresc s-o abordeze este 
educația sexuală. Liceenii 
cred că primul pas în de
pășirea stării actuale ar fi în 
sensul "dezinhibării tuturor”, 
în special a părinților și 
profesorilor. Apoi ar fi 
necesar să se introducă în 
studiu capitole de 
sexologie, să se organizeze 
întâlniri cu specialiști care 
să le vorbească pe această 
temă argumentându-și afir
mațiile cu material do
cumentar. Propuneau chiar 
realizarea în școli a unor 
dezbateri în acest sens între 
preoți, medici și psihologi, la 
care să fie prezenți și elevi.

De asemenea, înființarea 
unor cabinete de’psi- 
hologie, care să le dea 
ajutorul de care au ne
voie.

Pentru a-și exprima 
opiniile și-ar dori un ziar 
numai al lor, adică scris de 
tineri pentru tineri.Mai 
visează să existe cluburi 
în care să se organizeze 
activități culturale, un com

plex sportiv în care să-și 
consume excesul de 
energie. Sunt conștienți că 
lipsa unei baze materiale 
face imposibilă con
cretizarea imediată a unor 
asemenea dorințe. Ori
cum e bine că visează la 
aceste lucruri care le-ar fi 
atât de utile.

Și e bine și căk spun ei, 
au nevoie de adulți, chiar 
dacă și-i doresc reeducați, 
“dezinhibați”. Ar fi și mai 
bine dacă noi, adulții, 
n-am reacționa negativ la 
această dorință a tinerilor 
de a ne aduce în pas cu 
lumea, de a ne scoate din 
șabloane și tabu-uri. Ela
nul și setea lor de a se 
informa împreună cu ex
periența, cu decența dar 
și cu înțelegerea noastră 
nu pot decât să-i ajute.

Viorica ROMAN

într-o recentă emisiune 
televizată a postului națio
nal, președintele FPS, dl 
Sorin Dimitriu, a avut pute
rea să recunoască faptul că 
reforma nu se desfășoară în 
ritmul programat, că mai 
există destul de multe lucruri 
de pus la punct pentru ca să 
se poată spune că s-au 
atins obiectivele propuse în 
acest domeniu. Mergând pe 
firul cauzelor care determină 
o asemenea stare de lucruri, 
președintele nu poate ocoli 
răspunsul clar și direct la 
una din chestiunile esen
țiale, anume faptul că valul 
de investitori străini pe care 
se miza atât de mult se lasă 
cam mult așteptați, nefiind 
convinși că afacerile în 
România le pot aduce (Continuare în pag. 2)

r-

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie

LA CURELHIU
■>

După cum ne spunea 
primarul comunei Bu- 
cureșcl, dl Petru Opruț, 
duminică, 2 noiembrie, în
cepând cu ora 12, în satul 
Curechlu se va organiza cea 
de-a cincea ediție a ma
nifestării culturale “Pe 
urmele lui Horia, Cloșca și_ ria muzică populară din 
Crișan”. Așa cuqi se cu
noaște, în satul Curechiu a 
început răscoala din 1784 
care s-a extins apoi în toată 

^Țara Moților șl în Tran-

Instalarea noului primar 
al Simeriei

în cadrul unei festivități ce a avut loc la primăria orașului, 
marți, 28 octombrie a.c., a fost instalat în funcția de primar al 
Simeriel dl.loan Rovlnaru, câștigătorul alegerilor care au avut 
loc recent în localitate. La festivitate au participat dl Pompillu 
Budulan, prefectul județului, dl Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean, dl Surgent Marlus, președintele Filialei 
județene a Partidului Social Democrat Român (pe a cărui listă 

, a candidat dl I.R.), alțl invitați.(Tr.B)

profitul așteptat de ei. 
Pentru a ieși oarecum din 
impas și a înlătura dis
criminările între investitorii 
străini și cei autohtoni s-a 
căzut de acord să se dea o 
singură lege a investitorului, 
în același timp fiind necesar 
să fie revăzută și adaptată 
la noile condiții și cerințe 
întreaga legislație care 
vizează reforma econo
mică, aducându-se co
recturile de rigoare.

Din păcate se constată 
că realizarea programului 
de reformă al Guvernului 
este subminat și de con
flictul ce se manifestă între

Nicotae TÎRCOB

silvania. Cu acest prilej, vor 
fi omagiați eroii neamului 
care și-au Jertfit viața în 
lupta pentru libertate, 
dreptate șl pământ. 
Manifestările vor cuprinde 
un program artistic sus
ținut de formații și tarafuri

Județ, vor participa îndrăgiți 
interprețl de muzica 
populară, urmat de o horă 
la căminul din localitate. 
(AI.J.)__________________ z

FlÂfH
Minerii vor salarii 

mai mari

Ieri, 29 octombrie, o de
legație a minerilor din Valea 
Jiului a fost prezentă la 
București, la Ministerul 
Industriilor, unde s-au purtat 
discuții pe tema unei noi 
indexări a salariilor. Re
prezentanții minerilor solicită 
o creștere a salariilor cu 30 
la sută. Dacă doleanța lor nu 
le va fi satisfăcută, aceștia 
sunt hotărâți să declanșeze 
un nou conflict de muncă. 
(C.P.)

Cursuri de Cruce Roșie

Cursurile de surori vo
luntare de „Cruce Roșie” 

\________________________  

s-au deschis la Simeria, 
având peste 30 de cursante. 
De la dna Luța Dan, pre
ședinta subfilialei de „Cruce 
Roșie” Simeria, am aflat că 
aceste cursuri cu durata de 2 
ani se organizează în cola
borare cu S.C. REVA S.A. și 
cu sprijinul filialei județene. 
(V.R.)

„Lumea romanică”

Faza județeană a con
cursului „Lumea romanică”, 
organizat de Uniunea Latină 
și Ministerul Educației Națio
nale, a fost câștigată de elevii 
Emanuel Dobrei (Colegiul 
Național „Decebal” Deva) - 
locul I, Mihai Haneș (Liceul 
„A. lancu” Brad) - II și Sorin 
Pascu (Liceul „A. Vlaicu” 
Orăștie) - III. Ei vor participa 
la faza națională, desfășurată

în 14-16 noiembrie a.c. la 
Oradea. Premiile
concursului sunt în dolari 
inclusiv pentru locurile 
ocupate la faza județeană. 
(V.R.)

GUNOI CU 
BASCULANTELE

Curtea Măriei Șuiu din 
Peștiș (devenită grajd pen
tru cele peste 10 animale) a 
“gemut” ani de zile de 
mizerie și gunoi. Recent 
Primăria din Hunedoara a 
acționat timp de 2 zile cu 
utilaje corespunzătoare, 
“recolta" fiind de 35 (!) de 
basculante cu gunoi scos 
din curtea cu pricina.(G.B.)

fLMH
Foto: Anton Socac!

Vedere din municipiul Deva
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PAIELE NU MAI AU CĂUTARE
Este o imagine nu toc

mai plăcută să vezi și acum, 
la sfârșit de octombrie, cum 
câmpul stă plin cu paie, în 
special de grâu, în unele 
locuri această cultură fiind 
secerată cu 3-4 luni în 
urmă. Se înțelege că pentru 
a elibera terenurile respec
tive sunt necesare niște 
cheltuieli cu strânsul și 
transportul acestor produse 
secundare, care cu ani în 
urmă erau căutate și valo
rificate la prețuri acceptabile 
ca materie primă la fa
bricarea hârtiei sau chiar și 
ca furaj, în hrana ani
malelor.

GUVERNUL SE CLĂTINĂ
(Urmare din pag. 1) 

dacă au de gând să-și 
respecte promisiunile elec
torale. De aceea este de 
înțeles că înșiși reprezentanți 
marcanți ai partidelor din 
coaliția guvernamentală - de 
la PNȚCD, PD sau PNL - 
sunt tot mai convinși de ne
cesitatea unei remanieri 
guvernamentale, pe ici, pe 
colo, prin punctele esențiale, 
chiar dacă pot intra în 
discuție și fotolii pe care le 
dețin unii din reprezentanții 
lor. Câțiva dintre ei, cu ștaif și 
etichetă, precum Petre 
Roman, Viorel Cataramă sau 
Vasile Lupu, au afirmat 
deschis că economia se află

„Până om ajunge acasă, hai să mâncăm ceva "<-u ce să plătesc curentul electric, puțină
din hrișcă. ” hrană? Cum o să ies din iarnă? Dar arăturile

cu ce le mai plătesc?”

JOI 30 octombrie

TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Se
cretele nisipului (s/r) 14.10 
Șeicul (s/r) 15.00 Dialog
15.30 Pompierii vă in
formează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 
17.10 Sailor Moon (d.a)17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei 18.30 
Interactiv Tele-Joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s) 
19.45 Tragerile LOTO 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar 
o vorbă... 20.00 Jurnal, 
ediție specială 21.00 Mar
guerite Volant (s, ep. 4) 
22.00 Cu ochii’n 4 23.00

^Jurnalul de noapte 23.15

Desigur că nu se poate 
spune că acum aceste paie 
nu-și mai pot găsi nici un fel 
de utilizare, nici măcar ca 
și așternut la animale. într- 
o vreme se practica elibe
rarea suprafețelor prin 
arderea în câmp a paielor, 
ceea ce nu poate să nu lase 
urmări negative asupra 
activității microorganis
melor din sol, fiind deci bine 
că s-a abandonat un 
asemenea procedeu.

Nu este însă avanta
joasă nici „metoda” de a 
lăsa terenurile nearate, din 
cauza neadunării paielor la 
timp, întrucât neefectuarea

în stare jalnică, privatizarea 
merge extrem de anevoios, 
iar populația trăiește tot mai 
greu, apreciind că înnoirea 
cabinetului Ciorbea nu mai 
poate aștepta prea mult, 
însuși premierul a spus că 
“nu este exclusă o remaniere 
guvernamentală până la 
sfârșitul anului în curs", mai 
precis poate după încheierea 
bilanțului după primul an de 
guvernare, fapt de care este 
convins și șeful statului.

Lumea încă mai crede în 
actuala putere, după ce-și va 
face ordine în casă, încă mai 
speră în schimbare evidentă, 
încă este dispusă să mai 
aștepte binele promis, lu
mina de la capătul tunelului.

Magazin sportiv 23.25 Pariul 
Trio (alergare hipică) 23.30 
Canary Wharf (s, ep. 59) 
23.55 Cursul valutar 0.25 
întâlnirea de la miezul nopții

TVR 2
7.00 Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul 
cunoașterii (r)9.55 Medicina 
ptr. toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 D.a 11.55 
Un cântec ptr. fiecare 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Mag. sportiv 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Em. în Ib. 
germană 15.10 Limbi străine: 
spaniola 15.35 Gigi Sfârlează 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 17.00 
Ceaiul de la ora 5... (div.) 
18.45 Handbal România - 
Portugalia 20.15 Secretul (s. 
Italia 1992, ep. 22) 21.00 
S.O.S Patrimoniul cultural! 

arăturilor după secerișul 
păioaselor și amânarea 
acestei lucrări până în 
primăvara viitoare s-a dove
dit a fi o „tehnologie" păgu
boasă pentru agricultori, 
influențând negativ pro
ducția la culturile ce ur
mează să fie însămânțate 
după grâu.

Dacă ar trebui să amin
tim câteva zone unde se 
întâlnesc suprafețe mai 
mari neeliberate de paie, 
între acestea cu siguranță 
că locuri fruntașe ar ocupa 
comunele Totești, Bretea 
Română, Turdaș și altele.

(N. T.)

De ce șchioapătă reforma?
(Urmare din pag. 1)

Consiliul pentru Reformă și 
Fondul Proprietății de Stat, 
respectiv între Ulm Spineanu 
și Sorin Dimitriu. Acest frecuș 
tacit între cele două instituții 
care și-au creat departe și 
servicii paralele, fiecare 
dorind să-și asume decizii și 
să blocheze inițiativele 
celuilalt, a ieșit deseori în 
evidență. Cu puțină vreme în 
urmă, președintele FPS - 
instituție ce asigură 
managementul tuturor firmelor 
cu capital de stat ce urmează 
să fie privatizate - și-a ex
primat public nemulțumirea 
pentru faptul că ministrul

21.30 Față în față cu autorul 
22.00 în numele Domnului (f. 
Franța 1950) 23.30 Eco- 
turism 0.00 Oaspeți români 
în România

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Mizerabilii (d.a) 9.40 Doctor 
Bramwell - o femeie am
bițioasă (s/r) 10.00 Elixirul 
iubirii (f/r) 12.20 Lumină 
călăuzitoare (s) 13.10 Rob 
Roy (f.da) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Fetele de la 
Lido (f. Franța 1995, p. II) 
16.00 întoarcerea Sfântului 
(s, ep. 6) 17.00 Mizerabilii 
(d.a)17.30 Telerebus 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observ. 19.45 Fer
ma mutanților (co. SUA 
1993) 21.30 Cronici para
normale (s, ep. 8) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

NE-A SUNAT LI
REDACȚIE...

9

Un anonim care ne-a spus: 
“Am citit în ziarul dv despre acel 
tânăr ajuns la vârsta majoratului 
care nu și-a găsit încă un rost în 
viață, în schimb a folosit 
“sistemul împrietenirii" pentru a 
fura.

Vreau să vă spun că acest 
“sistem al împrietenirii" în scopuri 
necinstite se poartă...Zilele 
trecute mi-a povestit un vecin 
cum a fost “înșelat” de cine 
credeți, decât de cel cais sus
ținea că-i este alături la bine și la 
rău. Așa a fost până la un mo
ment dat. Până când a 
împrumutat de la acesta câteva 
milioane de lei pe care nu i le mai 
restituie. Ce vremuri am ajuns..."

într-adevăr...

reformei și-a permis să che
me la ordine conducerile 
unor firme cu probleme, 
aflate pe lista de lichidare.

Acum când și FPS se 
găsește în subordinea Guver
nului, călcându-se pe pi
cioare cu Ministerul Re
formei, FPS continuă să își 
păstreze autonomia de de
cizie și de funcționare, în 
vreme ce M.R. are mai mult 
un rol normativ și consultativ.

O lovitură sub centură a 
primit însă și FPS atunci când 
Guvernul a decis să-i ia cea 
mai mare parte din banii ob
ținuți la privatizare, aproape 
1000 miliarde lei aflați în 
conturile acestei instituții. Se

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 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 
Morile de vânt ale zeilor II (f/ 
r) 12.55 Știri 13.00 Față-n față 
cu I. Șerbănescu (r) 13.45 
Am întâlnit și români fericiți 
(r) 14.15 D.a 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 
16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Punctul pe 
I 18.00 Urmărire generală 
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 Melrose Place (s, 
ep. 49) 21.15 Doctor în 
Alaska (s) 22.05 Știri 22.15 
Familia Bundy (s) 22.45 
Sledge Hammer (s) 23.15

Tiriilbun
'Cuivain 
liiilbeir
Poșta rubricii

Stimate die Szekely Atila din 
Hunedoara ne scrieți că ați predat 
la stat, la Hațeg, în luna iulie, 3 
tone de grâu și nici până azi nu 
ați primit contravaloarea în lei. Ați 
uitat însă să precizați exact 
denumirea și adresa Bazei la care 
ați predat grâul.

Referitor la cea de-a doua 
problemă vă putem informa că 
cupoanele se distribuie prin 
oficiile poștale pe baza unor liste 
primite de la primărie. (în ziarul 
nostru a apărut această in
formație în mod repetat).

înțelege că în condițiile 
când F.M.I. și B.M. super
vizează mersul reformei în 
țara noastră, conflictul 
dintre Spineanu și Dimitriu 
(acesta din urmă i-a aver
tizat pe manageri că dacă 
vor mai da curs solicitărilor 
ministrului reformei vor fi 
destituiți - n.n) nu poate 
aduce nimic bun. Ba, 
dimpotrivă, dăunează des
fășurării reformei după un 
program mai mult imaginar, 
deoarece, în fapt, nu se știu 
decât lucruri vagi despre 
strategia acestui Guvern, 
despre macro și micro 
stabilizare.

„Treabă bună cu cupoanele!”

Foto: Anton SOCACI

Știrile PRO TV / Prima pa-^ 
gină 23.45 Cinemateca 
PRO TV: film

PRO TV - DEVA 
06.15-06.45 No comment 

și Vorbiți aici (r)
06.45-07.00 Știri locale 

(0
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Oameni de 

milioane, realizator A. 
Bena

22.05-22.15 Știri locale

ANTENA I - DEVA
17 0 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

Joi, 30 octombrie

O Berbec (21 III - 20 IV)
Veți obține sprijinul unei 

persoane importante, dar 
nu-l un motiv pentru a vă 
asuma riscuri inutile. 
Conjunctura generală nu 
este una din cele mai 
favorabile. Dacă nu sunteți 
prudent, nu veți avea rea
lizări.

OTaur(21 IV - 21 V)
Nemulțumiri la serviciu, 

ceea ce vă face să vă cer
tați cu șefii și cu colegii. 
Partenerul de viață este 
alături de dv., dar vă 
atenționează că nu aveți 
dreptate.

OGemeni ( 22 V - 22 VI)
Relansați unele afaceri 

abandonate. Plătiți-vă da
toriile, nu așteptați să fiți 
tras de mânecă. Ajutați-vă 
prietenul care are necazuri 
la serviciu.

O Rac (23 VI- 23 VII)
Nu vă grăbiți să spuneți 

oamenilor în față neca
zurile, căci aveți și așa 
dușmani destui. Atenție la 
ceea ce faceți, căci puteți 
suferi accidente.

OLeu (24 VII-23 VIII)
Nu acceptați sugestiile 

legate de cămin, căci 
cineva dorește să vă facă 
rău. O veste bună de la o 
rudă apropiată vă face să 
vedeți viitorul în roz.

3 Fecioară (24 VIII - 22 IX)
Interes maxim în ches

tiunile intelectuale. Veți 
obține aprecieri pozitive 
din partea șefului. Nu vă 
lăsați influențat de o per
soană mai tânără.

O Balanță (23 IX-23 X)
Relații tensionate cu 

partenerul de viață. încer
cați să fiți calm spre a 
evita un conflict de mari 
dimensiuni.

OScorpion (24 X - 21 XI)
Energie fizică și mentală 

maximă. Din păcate, șansa 
nu vă surâde așa că aș
teptați o zi mai favorabilă.

O Săgetător (22 XI-20 XII)
Vești legate de drum. 

Prudență maximă dacă 
veți pleca și dv. Evitați 
investițiile chiar dacă par
tenerii de afaceri in
sistă.Comunicare armo
nioasă cu cei din jur.

OCajiricorn (21X11-191)
Chestiunile financiare 

vor constitui tema discu
țiilor cu partenerul de 
viață.Un zvon în care nu 
aveți prea mare încredere 
se va dovedi real.

O Vărsător (20 I- 18 II)
Dețineți informații in

exacte. Porniți la atac 
după ce se limpezesc 
apele. Graba încurcă lu
crurile și complică si
tuația.

□ Pești (19 II - 20 III)
Aveți ocazia să cu

noașteți persoane inte
resante. Puteți demara 
afaceri deosebite, căci 
capacitatea dv. de con
centrare este maximă.

< j
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Cea mai mare durene - bugetul
'Discuție cu dl Alin Suciu, 
viceprimar al municipiului Deva

- Care este, die viceprimar, cea mai 
mare problemă cu care se confruntă, la 
această dată, Primăria Deva?

- Nivelul foarte scăzut al bugetului. Dacă 
în 1996 ni s-a alocat suma de 14 miliarde 
de lei, în acest an am primit doar cu 11 
miliarde de lei mai mult, când valoarea 
banilor a scăzut și în plus avem în admi
nistrare și spitalul din municipiu.

- Ați și fost acuzați, conducerea Primă
riei, că ați neglijat asistența medicală.

-Nu sunt bani mai mulți. După rectifi
carea bugetului sperăm să mai primim ceva 
bani și vom da și la sănătate și la alte

sectoare.
- Și pentru drumuri?
- Noroc că am primit vreo șase miliarde de 

lei de la Ministerul Transporturilor și am putut 
repara DN 7 pe tronsonul de șapte kilometri 
din perimetrul municipiului.

- Dar cu piețele cum stați?
- Cum multă lume a putut vedea, se lucrea

ză intens la modernizarea și dezvoltarea Pieței 
Centrale a municipiului. Sperăm s-o terminăm 
până la sfârșitul lunii noiembrie a.c. De ase- 
-menea, am organizat o piață specială, în 
strada M. Viteazu, pentru mărfuri în partidă 
mare: varză, cartofi, pepeni etc. și suntem în 
stadiu avansat de realizare a unui proiect 
pentru piața din cartierul Bejan.

Vor fi piețe, vor fi mărfuri, doar de bani njai 
este nevoie.

La câteva luni, o bună 
parte din Piața Cen

trală a municipiului Deva s- 
a transformat într-un veri
tabil șantier. Aici, S.C. 
BETACOM SRL Simeria, în 
baza unui contract cu Admi
nistrația Pieței, a început 
pe vechiul terasament al 
rulotelor amenajarea unor 
magazine moderne dotate 
cu energie electrică, apă, 
canalizare, capabile să des
facă produse către consu
matori după toate regulile 
unui comerț civilizat.

L-am întrebat pe dl loan

Bonta, administratorul pieței, 
dacă va fi respectat terme
nul de dare în folosință a 
noului „lanț” de magazine. 
Dumnealui ne-a invitat la o 
discuție cu maistrul Marius 
Mogoș. La fața locului am 
constatat că s-a terminat 
montarea scheletului metalic 
pe care vor fi fixați pereții 
termoizolanți și tavanele. în 
ziua vizitei noastre erau la 
lucru 13 muncitori. Trei din
tre aceștia lucrau la plafoa
ne, doi la săpături la conduc
tele de alimentare cu apă și 
opt la aticul ornamental pen

tru acoperiș.
întrucât termenul de dare 

în folosință este destul de 
apropiat (sfârșitul lunii no
iembrie) este nevoie de o 
concentrare mai puternică a 
forței de muncă pe acest 
șantier și folosirea mai bună 
a timpului de lucru. Ceea ce 
e binecunoscut și de dl Ho- 
rațiu Vasiu, patronul firmei 
de construcții.

Noi promitem că vom fi 
pe „fază” pentru a insera în 
coloanele ziarului inaugura
rea noilor magazine din Pia
ța Centrală a Devei.

Pentru mai 
multa câldurâ

1 Sub acest generic vom 
J găzdui gânduri, păreri, 
i opinii, propuneri ale cititorilor 
1 paginii. Menționăm de la bun 
J început că nu vom putea
■ consemna integral scrisorile 
1 lungi, asumându-ne dreptul 
j și răspunderea de a reda
■ fragmente, pasaje, așa cum 
1 le-au așternut pe hârtie 
, cititorii, pe care-i așteptăm
■ să dea culoare paginii 
1 despre municipiul reședință 
i de județ.
i---------------------i
• Costel lonescu

Am c/'t/t întotdeauna zi- 
i arul dv dar socotesc că a 
J venit vremea să fiți mai in-
• cisivi față de tot ceea ce se 
j petrece în jurul nostru. Deși 
> știu că ați fost pentru schim- 
J bare, nu reies din ziarul dv
■ lucrurile neortodoxe care 
i înveninează viața omului 
1 de rând.... De exemplu, 
i cum să mai încapă în ser- 
1 vicii absolvenții de facultăți
■ dacă nu li se dă credit, e- 
j xistând încă mulți pensio-
■ nari care stau în posturi 
j cheie, cum sunt Vușcan,
■ lacob, Teacă, de la Pre- 
j fectură, Bugă și Maracu de 
i la bănci, Bereș de la Ter- 
j mocentrala Mintia, o serie 
i de consilieri de la RAC, 
j mulți, mulți alții.
i Apoi este vorba de dis- 
J crepanța între salariile din 
i diferite domenii, de exem

plu între funcționarii din J 
bănci și medici sau pro-1 
fesori. Ori despre ine- j 
chitatea în stabilirea i 
pensiilor. Cum adică J 
pensionarii de dinainte « 
de 1989 au o pensie, J 
iar cei de după 1989 « 
alta (din aceleași dome- J 
nii)?! Este posibil ca un > 
fost director de bancă J 
să primească o pensie 1 
de trei milioane de lei ( 
(caz relatat în “Adevă- * 
rut" despre un fost di- ■ 
rector de bancă din Alba 1 
lulia) ? I

Scrieți și despre J 
asemenea lucruri în ■ 
“Cuvântul liber".

.... i I 
PoȘtA............ 1
rubricii !

■
Dlor ingineri agro-1 

nomi din PCR care aț J 
fost dați afară din posturi ■ 
de Gigei (Georgel Răi-1 
can - n.n.), pe care-l bă- J 
lăcăriți ca la ușa cortului, • 
aveți curajul și semnați j 
cu numele dv scrisoarea ■ 
trimisă redacției, nu cu ' 
Comitetul județean de , 
partid PCR Hunedoara ' 
+ Deva, care nu mai e- J 
xistă din 22 Decembrie i 
1989 și noi o vom pu- J 
blica pe răspunderea dv, ■ 
așa cum ați scris-o. 1

Șapte minus doua
în ședința Consiliului local 

Deva din data de 24 octom
brie a.c. s-au dezbătut și a- 
probat probleme importante 
pentru viața economică și 
socială a municipiului.

- Așa este, însă două din 
cele șapte puncte de pe ordi
nea de zi nu și-au găsit mate
rializarea, cum greșit s-a con
semnat în ziarul dvs. de sâm- 
bătă-duminică - a ținut să 
precizeze dl Petru Muntean, 
șeful biroului Relații externe și 
mass-media.

- Care anume?
- La punctul cinci figura: 

stabilirea ca arteră de prome
nadă destinată în exclusivitate 
circulației pietonale a tronso
nului din bulevardul 1 Decem
brie cuprins între hotelul „Sar- 
mis” și Piața Prefecturii - Parcul 
Cetății. Chestiunea a fost re
trasă de pe ordinea de zi. deși 
este extrem de importantă și 
de necesară, urmând, probabil, 
să fie repusă pe tapet într-o 
altă ședință.

- Și al doilea?
- Mult controversata 

asociere dintre Consiliul 
local Deva și S.C. „Shell 
România” SRL, în vede
rea construirii și exploa
tării în comun a unei stații 
de carburanți auto, nu a 
fost aprobată. Un alt punct 
- 4 - din ordinea de zi a 
fost aprobat într-o formă 
modificată, respectiv trans
formarea RAGCL Deva 
într-.o singură societate 
comercială și nu în mai 
multe, cum se preconiza.

- Altceva?
.- S-au mai aprobat do

uă proiecte de hotărâri, 
respectiv acordarea unui 
împrumut de 200 de mili
oane lei din fondul de te
zaur pentru lucrări de re
parații la Liceul sportiv 
Deva și efectuarea unui 
schimb de terenuri între 
Consiliul local Deva și fa
milia Marincesc Gavrilă și 
Viorica.
_________________ ,______ J

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA și Sabin CERRU

în aceste zile, echipe 
I specializate din cadrul 
I RAGCL Deva au demarat 
I lucrările de înlocuire a 
I schimbătoarelor de căl- 
I dură vechi cu altele mo

derne, în plăci, la punctele 
termice nr. 6 - Gojdu, 16 A 

■ - Bloc Turn, 17- Patria, 22 
. - Progresul, 26 B - Cuza 

Vodă. Efectul va fi îmbu
nătățirea alimentării cu 
agent termic a blocurilor 
racordate la punctele ter
mice respective.

La un alt punct termic 
important, nr. 35 Doro
banți, RAGCL Deva a e- 

' fectuat, cu sprijinul unei 

' firme româno-slovace, cu- 
I rățirea chimică a schim- 
I bătorului de căldură, re- 
I dându-i parametrii de func- 
I ționare inițiali. Operațiu- 
I nea este mai ieftină decât 
I înlocuirea schimbătoare- 
I lor, motiv pentru care 
I conducerea RAGCL reco- 
I mandă asociațiilor de lo- 
I catari (proprietari) să efec- 
I tueze analize, împreună 
I cu locatarii, pentru ca în 
I 1998 să se treacă la cu- 
I rățirea chimică a tuturor 
I traseelor de agent termic, 
I inclusiv în apartamentele 
I oamenilor.
l------------------------------------------------

---------------------------------------- !

Diversificare I

La Brutăria „Neamț", 
activitatea de producție și 
servicii se află într-un con- I
tinuu proces de îmbună- l 
tățire și diversificare. Pa- | 
tronul societății, dl Ionel | 
Neamț, ne spunea că la | 
magazinul non-stop de la | 
sediul societății se vinde o | 
gamă largă de produse de . 
bună calitate și la prețuri j 

accesibile, inclusiv făină ' 
ambalată din Ungaria.

Acum aici se gândește I 
trecerea la producerea I 
unor specialități de pa- |
nificație solicitate de cum- | 
părători.

Lucrurile merg j
ca ceasul...

Discuții între amici la 
colț de stradă:

- De când cu echipa 
asta nouă la conducerea 
Primăriei Deva, lucrurile 
merg ca ceasul - spune 
unul.

I 
I
I
I
I

I
- Da, ca ceasul de la |

intersecția bulevardului | 
Decebal cu str. Libertății, | 
din apropierea Pieței Cen- | 
trale a orașului, ale cărui | 
minutar și secundar nu . 
numai că nu merg, dar au ! 
dispărut de mai multă vre
me - replică celălalt.

- Nu fi cârcotaș, că-l I 
repară ei în legislatura I 
asta. Au atâtea pe cap... | 
_______________________ i

De va - reședința 

județului Hunedoara- 

se distinge printr-o 

arhitectură ingenioasă, 

modernă.

Vedere de pe 

Bulevardul “Decebal”, 

zona cetate (când 

ceasul funcționa...)
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MUȘCATE ROȘII

D-na Elisabeta Comșa în timp ce ne împărtășea 
impresiile despre ziarul nostru.

Foto: Anton SOC AC!

Fidelitatea o învinge
pe Fortuna

între foarte multele plicuri 
sosite pe adresa ziarului nos
tru pentru concursul 
“Cuvântul liber - 2000" unul 
conținea, pe lângă talon, o 
scrisoare. Pentru observațiile 
sale juste, pentru gândurile 
exprimate în ea am reținut-o.

După ce urează tuturor 
“creatorilor cotidianului”, 
indiferent de funcție sau res
ponsabilitate, cât și cola
boratorilor noștri “succese 
depline și bineînțeles sănă
tate", cititoarea precizează că 
nu atât concursul, cât prilejul 
de a ne împărtăși câteva 
opinii personale au deter
minat-o să participe. Și, scrie 
dumneaei, sceptică în 
privința câștigării concursului,

este singurul ziar pe care-l 
am și-l citesc”, dar și ce
lorlalți cititori fideli. Iar în 
cazul semnatarei scrisorii 
până și Fortuna și-a schim
bat atitudinea, a fost învinsă 
de fidelitatea dnei față de 
ziarul nostru (lucru care i-a 
permis să dea răspunsuri 
exacte).

Am așteptat-o la redacție 
spre a-i vedea reacția în 
fața ziarului în care și textele 
și pozele se văd perfect. A 
fost plăcut surprinsă și 
mulțumită. Ne-a declarat că 
deși e pensionară de 16 ani, 
grădina, câinele și găinile îi 
ocupă mult timp și nu mai 
are când citi altceva decât 
“Cuvântul liber" și deci 
schimbarea o bucură. Ne-a

Scrisoare comentată

măcar aceste opinii să ne 
parvină, căci “relațiile de-o 
viață cu zeița Fortuna mi le 
cunosc". Dar, zeița norocului 
a fost de altă părere. Căci, 
spre bucuria sa, dna 
Elisabeta Comșa, din Hune
doara, a obținut chiar premiul 
I la concurs.

Revenind la scrisoare, 
trebuie să recunoaștem că 
observațiile legate de calita
tea grafică a ziarului sunt 
îndreptățite. Sau mai bine zis 
au fost, deoarece acum el 
apare în condiții grafice 
incomparabil mâi bune. în 
felul acesta credem că am 
răspuns mulțumitor do
leanțelor dnei Comșa, care 
ne mărturisește că "acesta

mai mărturisit că apreciază 
ținuta sa sobră spre 
deosebire de-a altor pu
blicații centrale. Este în
tristată de felul cum evo
luează lucrurile după 1989 
dar mai are puterea să se 
bucure de ceea ce-i frumos 
și iubește tinerii și florile 
care “țin viața”. A fost o 
plăcere să stăm de vorbă, 
dar, din dorința de a 
consuma cât mai' puțin din 
timpul nostru, s-a retras 
repede. Nu înainte însă de a 
oferi o treime din banii 
primiți pentru a face o 
bucurie unor bătrâni cu care 
viața a fost mai dură.

Viorica ROMAN

• - De ce l-a făcut Dumnezeu pe bărbat înaintea 
femeii?

- Pentru că n-a vrut să i se dea sfaturi...

• Statistică
80 la sută dintre bărbați își înșală nevestele în 

America. Restul și le înșalâ în Europa.

• Un bărbat este incomplet până se însoară.
După aceea, el este terminat!

• -Unii oameni ne întreabă care este secretul 
longevității căsniciei noastre. Noi mergem la 
restaurant de două ori pe săptămână. O masă 
luminată de o lumânare, muzică în surdină, dans... 
Eu merg marțea, iar el joia...

• - Am întrebat-o pe Mimi când o să se mărite, iar 
ea mi-a răspuns: “De ce să cumperi o carte, când 
poți să te înscrii la bibliotecă?”

Culese și "asezonate" de 
_____________________________________ IlieLEAHU y

Pentru mine mușcatele 
înseamnă casa Bunicii.

în fiecare vară lungul 
coridor deschis și 
ferestrele casei bunicii 
mele erau împodobite cu 
mușcate albe, roșii, roz, 
simple sau învolburate, 
mușcate ce se înălțau și 
altele ce parcă ar fi curs 
pe albii pereți ai casei 
însorite. Mușcatele sunt 
florile specifice în sat, ve
sele și rezistente, atât de 
frumoase și puțin preten
țioase.

Ce mare mi-a fost bu
curia să văd reviste aduse 
din străinătate în care 
mușcatele împodobesc 
balcoane, ferestre, 
rondouri și tot felul de 
aranjamente folosind 
butoaie, o roabă veche, 
un plug, o roată de lemn, 
toate înconjurate și 
acoperite cu mușcate 
multicolore.

Pentru mine mușcatele 
înseamnă casa Bunicii, 

•< ■

copilăria mea veselă, 
când mă ascundeam în 
coridorul înconjurat de 
flori și mușcatele 
răspândeau mireasma lor 
inconfundabilă de pământ 
fierbinte, apă rece de 
izvor, ierburi amare și 
blânde raze de soare. E 
bucurie și liniște, e veselie 
în lumina răspândită de 
fiecare floare atât de roșie

sau albă, roz al florii de 
cais sau movul violetelor 
de Parma... Mușcate ce 
se înalță și coboară, 
lumini multicolore între 
frunze rotunde și verzi.

Și dacă mă văd peste 
ani și ani bătrână, în 
cadrul ferestrelor mele 
sunt desigur mușcate 
roșii.

ina DELEANU
-- -.... -.............. ..............

Gabriela Barb, de la 
S.C. Elita S.R.L. Orâștie, 
unitatea de prelucrare a 

laptelui din Geoagiu, 
preocupându-se de 

prepararea cașcavalului.

Foto: Anton SOC AC!

Didina n-ar fi devenit ero
ina acestor însemnări dacă 
micuța Flavia nu mi-ar fi 
atras atenția asupra ei. Pe 
Didina o cunosc de când a 
văzut lumina zilei - este fiica 
bunei și regretatei mele 
colege de școală primară lea 
Macavei - Pistol. De aproape 
20 de ani, Didina se numără 
printre cadrele didactice hu- 
nedorene, iar de 17 ani este 
o apreciată și respectată 
învățătoare la Școala gene
rală ,,Sf. Varvara" din Ani- 
noasa. Mă obișnuisem s-o 
regăsesc în formațiile muzi- 
cal-coregrafice ale clubului 
sindicatelor din localitate, 
acolo unde l-a cunoscut și pe 
llie Botgros devenit, apoi, soț 
și tată, iar, de câțiva ani buni, 
și primarul orașului Ani- 
noasa.

Cum spuneam, micuța 
Flavia Edith Munteanu - o

\_________________

admirabilă interpretă de 
muzică ușoară - m-a deter
minat s-o intervievez pe 
Didina Botgros. De ce? Pen-
tru că, vorbindu-mi despre 
învățătoarea sa, Flavia mi-a 
spus: „Doamna Didina își dă 
tot sufletul pentru noi. Și eu 
vreau să ajung învățătoare 
când voi crește mare. Știți, 
învățătoarea noastră e o 
stea!”

- Cum de 
ați ajuns, în 
ochii Flaviei, 
o stea?

- Știu eu ce
să zic? - se întrebă Didina.

activitatea artistică la care 
participă copiii? Mă refer la 
prezența lor la festivalul - 
concurs „Voci de copii”, la

tivalul „Voci de copii” m-am 
implicat mai mult. Momentul 
muzical la care v-ați referit 
l-am realizat cu cele 18

DIDINA

momentul muzical - core
grafic „O floare pentru tatăl 
meu, minerul”, la emisiunea 
TV „Feriți-vă de măgăruș”, 
la recentul grup vocal, care 
a încheiat, ca un fel de recu
noștință, ediția a V-a a con
cursului de muzică ușoară 

centru școlari.
- Copiii se 

simt bine la 
asemenea mani
festări E o joacă 

a lor care-i stimulează, le um-

soliste participante la fes
tivalul concurs „Voci de 
copil", iar ideea a fost, într- 
adevăr, un gest de recu
noștință și mulțumire pentru 
părinți și dascăli, pentru toți 
cei care au contribuit, ma
terial și moral, la reușita 
acestei ample manifestări 
artistice. Mă gândesc, cu 
speranță totuși, în aceste 
vremuri grele, la viitoare mo
mente artistice care, prin 
copiii noștri, să dea un plus

Adevărul este că am o clasă 
nemaipomenită! Un colectiv 
unit. Suntem foarte apropiați. 
Eu m-am legat de copii, iar ei 
sînt dragostea mea. încerc să 
fiu cât mai aproape de vârsta 
lor, să îmbin exigența cu jocul.

- Considerați o joacă și

piu orele cu frumosul artei, 
având o bună înrâurire și asu
pra învățăturii. Eu am stat 
câțiva ani buni pe lângă dna 
înv. Magdalena farago, învă
țând mult de la dumneaei în 
ce privește arta. îi port un res
pect deosebit. Dar prin fes-

de lumină vieții spirituale a 
așezării. Ei, copiii, le simt ca 
o joacă. Dar îi sensibili
zează, îi modelează, îi înfru
musețează.

Da. Didina a intrat cu 
dreptul în teritoriul sublim al 
educației prin artă.

Lucia UCiUj

“Practic! Instructiv! Edu
cativ! - în bucătăria noastră” 
este titlul unei culegeri de 
rețete culinare editate de 
Școala “Andrei Șaguna" 
Deva (fostă nr.4). Culegerea 
s-a realizat sub îndrumarea 
dnei maistru Elena Crișan și 
în redactarea dnei ing. Ma
riana Nae, cu sprijinul BCR și 
BRD.

Cartea este structurată in 
5 capitole (Cuvânt înainte; 
Aranjarea mesei festive; 
Salate, aperitive - sosuri reci 
și calde; Făinoase și 
mâncări; Dulciuri și con
serve). Rețete originale la 
îndemâna oricărei gos
podine (indiferent de 
experiență sau venituri) 
conține această lucrare “ela
borată din dorința de a ajuta 
tinerii”.

Viorica ROMAN

Medic și 
consilier

•

Cabinetul medical par
ticular S.C. Rosenheim 
Med. S.R.L. funcționează 
in Simeria din anul 1992. 
La timpul respectiv, s-a 
scris despre serviciile 
medicale acordate aici. 
Medicul care a deschis 
acest cabinet este dna dr. 
Edith Stoica, cu care am 
purtat o discuție despre 
noutățile, îmbunătățirile 
aduse în timp modernului 
cabinet. Ne-a spus: „Mi- 
am dat între timp pri- 
mariatul și am obținut și 
competența în ecografie, 
susținând examenele ce
rute la Cluj și Timișoara, 
în anii din urmă am mai 
utilat cu câte ceva ca
binetul, astfel încât în 
prezent avem ecograf, 
electrocardiograf, apa
rate de ultrasunete și 
pentru aerosoli. Folosim 
materiale de unică folo
sință. Lucrăm în echipă, 
în aceste spații existând 
și servicii de cardiologie, 
psihiatrie, ginecologie.

- în perspectivă, ce 
aveți în atenție ?

- Intenționez să-mi fac 
un punct propriu de 
laborator pentru analize 
medicale uzuale. Deo
camdată datoriile pe care 
le am pentru cumpărarea 
spațiului nu-mi permit. 
Aștept apoi cu nerăbdare 
introducerea sistemului 
de asistență medicală 
prin asigurări, sistem 
care va rezolva problema 
asistenței medicale pri
mare.

- Sunteți și consilier. 
Una dintre cele trei femei- 
consilier din totalul de 19 
consilieri ai Primăriei.

- Fac parte din comisia 
de cultură și asistență 
socială. în această cali
tate, ajut Primăria la în
tocmirea dosarelor pen
tru cei care necesită 
asistență socială, in
clusiv la efectuarea an
chetelor.

- Vă dorim succes.
- Mulțumesc.

Estera SÎNA\—— ______ /



ROMÂNIA, UN PARTENER
STRATEGIC FOARTE

Premierul Victor Ciorbea a 
declarat, la Bruxelles, că este 
necesară clarificarea criteriilor 
de aderare la Uniunea Europea
nă, în condițiile în care nici unul 
dintre statele candidate nu înde
plinește aceste criterii.

Ciorbea a participat la re
uniunea Partidului Popular Eu
ropean (PPE) și al Uniunii Eu
ropene Democrat Creștine 
(UEDC).

Președintele UEDC, Wim 
van Velzen, a afirmat că statele 
recomandate de Comisia Euro
peană pentru începerea negoci
erilor de aderare au stadii foarte 
diferite de dezvoltare, infor
mează un comunicat al Biroului 
de presă al. Guvernului Româ
niei. Extinderea Uniunii Euro
pene trebuie să aibă la bază 
principiul unei „diferențieri fără 
discriminare”, a precizat van 
Velzen, punctul său de vedere 

^fiind susținut și de Wilfried Mar-

tens, președintele Partidului 
Popular European.

Premierul luxemburghez 
Jean Claude Juncker a afirmat 
că nici unul dintre statele candi
date nu trebuie să se considere 
exclus din procesul de extindere 
a Uniunii Europene, chiar dacă 
între țările candidate există dife
rențe substanțiale în ceea ce 
privește îndeplinirea criteriilor 
de aderare.

Ciorbea și-a exprimat spe
ranța că, la summitul UE de la 
Luxemburg, din luna decembrie, 
va fi adoptată o decizie care să 
răspundă idealurilor de inte
grare europeană a tuturor țărilor 
candidate. El a susținut pro
punerile prezentate de UEDC și 
de PPE privind începerea simul
tană a negocierilor cu toate 
statele candidate, urmând ca 
ritmul negocierilor să fie stabilit 
în funcție de gradul de înde
plinire a criteriilor de aderare. J

Guvernul va finaliza, până 
la 20 noiembrie, un proiect de 
modificare a grilei de salarizare 
în sectorul bugetar, a declarat 
prof. Răzvan Bobulescu, pre
ședintele Federației Sindica
telor ,,Alma Mater".

Reprezentanții Ministerului 
Educației Naționale (MEN), ai 
Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale și cei ai sindicatelor din 
învățământ s-au întâlnit pentru 
a discuta unele aspecte legate 
de încadrarea personalului au
xiliar ca personal didactic și de 
acordarea sporurilor salariate 
prevăzute de legislația în do
meniu. Sindicaliștii au solicitat 
ca noua grilă să aibă un alt 
sistem de referință, salariile 
fiind calculate prin înmulțirea 
coeficientului de ierarhizare 
corespunzător profesiei cu sa-

lanul mediu pe economie, adi
că 850.000 de lei.

Referindu-se la sporul de 3 
la sută pentru uzură psihică, 
prevăzut de Statutul persona
lului didactic, sindicaliștii au 
solicitat ca acesta să fie adău
gat la salariu, după fiecare mo
dificare a grilei, și să nu fie con
siderat o indexare care se acor
dă o singură dată. MEN va cere 
celor două camere parlamenta
re și Curții de Conturi să preci
zeze dacă este posibilă acor
darea acestui spor la fiecare 
schimbare a grilei de salarizare.

Părțile au mai convenit ca 
personalul auxiliar din învă
țământ să fie asimilat ca per
sonal didactic, pentru a putea 
beneficia de drepturile salariate 
acordate acestuia în baza Sta
tutului personalului didactic.

IMPORTANT PENTRU SUA
Președintele Emil Constan- 

tinescu și directorul executiv al 
USAID, Brian Atwood, au dis
cutat la Palatul Cotroceni „as
pecte care dau importanță par- 
teneriatului strategic româno- 
american".

„România este un partener 
strategic foarte important pentru 
SUA”, a spus Atwood după în
trevederea de la Cotroceni.

Atwood a afirmat că asis
tența acordată României de 
USAID ocupă „un rol central" în 
cadrul parteneriatului, dar coo
perarea dintre SUA și România 
se desfășoară și pe plan militar, 
diplomatic și, respectiv, între 
MlnisteruTromân de Finanțe și 
Departamentul american al Tre-

zoreriei. „Rolul principal al par
teneriatului strategic este de a 
acorda României un rol de
osebit în regiune”, a precizat 
Brian Atwood. El a arătat că 
programul USAID în România 
are o valoare de 35 de milioane 
de dolari pe an. Acesta este 
unul dintre cele mai ample pro
iecte de dezvoltare în regiune, 
deoarece USAID acordă o im
portanță deosebită procesului 
de tranziție din România, a 
adăugat Atwood.

El a precizat că USAID și-a 
restructurat programele astfel 
încât să răspundă „cerințelor, și 
eforturilor" făcute de Guvernul 
român pe calea reformei, des
centralizării și privatizării.

/Voal ambasador a6 Româ/M ia Vatican 9
Papa loan Paul al ll-lea l-a 

primit, în Cetatea Vaticanului, 
pe noul Ambasador Extraordi
nar și Plenipotențiar al Româ
niei la Sediul Apostolic, Theodor 
Baconsky, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare, infor
mează Radio Vatican. Potrivit 
sursei citate, întâlnirea a fost 
definită de Suveranul Pontif 
drept ,,un nou jalon în relațiile 
dintre Sfântul Scaun și nobila 
națiune română". în mesajul 
său, loan Paul al ll-lea a arătat 
că biserica are nevoie de o au
tentică practică a libertății religi
oase, de o adevărată viață de

mocratică, care să ofere ace
leași posibilități de inițiative și 
aceleași șanse, precum și liber
tatea de acțiune pentru toți sluji
torii cultelor, indiferent de confe
siune.

,,în România, chiar dacă 
ortodocșii sunt majoritari, cato
licii constituie o comunitate pli
nă de viață, care se străduiește 
să fie în serviciul fraților lor, prin 
angajarea în toate domeniile 
vieții sociale”, a precizat Sfântul 
Părinte, care a mai cerut ca 
Biserica Catolică să-și poată 
menține și dezvolta formele 
specifice de educație catehe-

tică. în acest sens, Suveranul 
Pontif a făcut referiri și la nece
sitatea „înlăturării obstacolelor 
din calea restituirii bunurilor 
necesare libertății de cult și de 
religie, bunuri care aparțineau 
Bisericii Catolice înainte de anul 
1948 și care i-au fost luate pe 
nedrept".

La rândul său, noul amba
sador al României la Vatican a 
evidențiat relațiile „excelente” 
dintre statul român și Sfîntul 
Scaun și a subliniat disponi
bilitatea noilor autorități de la 
București pentru o eventuală 
vizită a Papei în România.

î
ISLAMIȘTIII TURCI

Procurorii turci au 
deschis o anchetă asu
pra fostului premier 
Necmetin Erbakan, acu
zat că s-a pronunțat pu
blic în favoarea unui ca
nal de televiziune isla- 
mist, a anunțat agenția 
de presă Anatolia, citată 
de REUTER. Sursa cita
tă a precizat că procu
rorul șef al orașului Is- 
tamnbul a deschis o an
chetă preliminară, pe 
baza unei înregistrări a 
unui discurs în favoarea 
postului de televiziune 
Canal 7, pe care l-a nu
mit „canalul Jihad-ului 
(Războiul Sfînt)". Dis
cursul lui Erbakan a fost 
transmis, la începutul 
lunii octombrie, de postul 
secularist de televiziune 
Canal-D. Agenția de pre-

să Anatolia a declarat că 
procuratura din Istanbul 
va decide, după exami
narea înregistrării, dacă 
fostul premier va fi pus 
sub acuzare.

Erbakan, liderul for
mațiunii islamiste Refah 
(Partidul Bunăstării), a 
afirmat, însă, că înre
gistrarea video care se 
află în posesia procu
rorilor turci este trucată. 
El a demisionat de la 
conducerea guvernului 
în iunie 1997, ca urmare 
a disensiunilor cu arma
ta secularistă privind ro
lul religiei în viața pu
blică a Turciei. Canal 7 
este un post privat de 
televiziune care tran
smite documentare și 
dezbateri pe teme reli
gioase.

Acuzat de abuz de putere
Judecătorul italian 

care va decide asupra 
trimiterii în judecată a 
premierului Romano 
Prodi, acuzat de abuz 
în funcție, a început a- 
nalizarea raportului ela
borat de o echipă de 
specialiști italieni, rela
tează REUTER. Prodi 
este bănuit de abuz în 
funcție și conflict de in
terese în rolul pe care I- 
a avut, în 1993, când 
era președintele uriașu
lui holding industrial 
„Iri", în procesul de pri
vatizare a companiei 
alimentare „Cirio-Ber- 
tolli-De Rica”.

Judecătorul italian 
Edoardo Landi a sus
pendat, în luna martie, 
■procesul în care este 
implicat și premierul

S____________________

Prodi, pentru a permite 
unei echipe de conta
bili, experți în mana
gement și comerț să e- 
laboreze un raport asu
pra acuzațiilor aduse 
premierului italian. 
Prodi și alți cinci mem
bri ai conducerii hol- 
ding-ului „Iri" sunt acu
zați că au acordat avan
taje ilegale companiei 
„Cirio”.

Landi va comunica 
decizia sa privind tri
miterea în judecată a lui 
Prodi și a celorlalte 
cinci persoane până la 
data de 25 noiembrie. 
Șeful cabinetului de la 
Roma a negat acuza
țiile ce i se aduc și a 
anuntat, anterior, că nu 
va demisiona dacă va fi 
trimis în judecată.

Charta de la Trieste cu Marea Britanic nu

senatorul țărănist Petru Ca- 
raman îl acuză pe Nicolae lo- 
nescu-Galbeni că blochează 
accesul la dosarele Securității 
deschise istoricilor din 1994. 
Caraman a arătat că SRI i-a 
recomandat să obțină întâi o 
aprobare de la lonescu-Galbeni.

Senatorul Caraman a arătat 
că dosarele de urmărire penală 
deținute de SRI au fost puse la 
dispoziția istoricilor din toamna 
anului 1994, iar aprobarea a 
fost cerută deoarece dorea să 
facă o cercetare, împreună cu 
un istoric, asupra unor docu
mente de la SRI. Senatorul ță
rănist a susținut că refuzul lui 
Galbeni de a-i permite accesul 
la dosarele de cercetare penală 
este „aberant".

în plus, Petru Caraman s-a 
plâns că și în prezent recur
surile în anulare, pe baza unor 
dosare aduse la Parchetul Ge
neral de la SRI, sunt controlate 
de un „colonel Slabu” care în 
trecut semna ca procuror „con
damnările" dictate de fosta Pro
curatură comunistă.

y

privire la combaterea 
crimei organizate

Reuniunea președinților de par- I 
| lamente din statele membre ale Ini- | 
| țiativei Central-Europene (ICE) a | 
. adoptat Charta de la Trieste cu privire . 
1 la combaterea crimei organizate, a ' 
| declarat, pentru MEDIAFAX, pre- | 
| ședințele Senatului, Petre Roman. 
I Charta de la Trieste prevede, la . 
1 propunerea României, înființarea unui 1 
I grup de lucru format din șapte state - I 
| România, Albania, Austria, Italia, | 
I Polonia, Ucraina și Ungaria - care să > 
J analizeze toate acțiunile prevăzute în ' 
I rezoluția finală a reuniunii parlamen- I 
| tare a ICE. Printre aceste acțiuni se | 
I numără identificarea diferențelor i 

existente în materie de legislație a
I statelor ICE în ceea ce privește com- I 
| baterea crimei organizate, a spălării | 
I banilor, a traficului de droguri, de | 

arme și persoane.
Grupul de lucru trebuie să pre- ' 

| zinte anual rapoarte președinților | 
celor 16 parlamente din cadrul ICE în | 
legătură cu temele de coordonare . 
politică, cum ar fi accesul în Uniunea ' 
Europeană și cooperarea regională. I 
Grupul de lucru se reunește anual, | 
viitoarea întâlnire urmând să aibă loc , 
pe 30 octombrie, la Graz, în Austria, * 
a precizat Petre Roman.

I
I
I
I
I
I
k

va adopta moneda 
unică europeană

Marea Britanie nu va ader? 
la sistemul monetar european 
EMU, care urmează să fie a- 
doptat în 1999, a declarat mi
nistrul de Finanțe, Gordor 
Brown, citat de REUTER. într- 
un discurs susținut în fața Par
lamentului britanic, Brown a 
exclus posibilitatea aderării la 
EMU înaintea viitoarelor ale
geri generale, programate să 
se desfășoare în anul 2002. 
„Ținând cont de actualele cir
cumstanțe, adoptarea deciziei 
de aderare la EMU de către 
acest Parlament ar fi un act 
nerealist”, a subliniat ministrul 
britanic ai Finanțelor.

Brown, a cărui declarație a 
pus capăt confuziilor referi
toare la poziția guvernului de 
la Londra față de uniunea eco
nomică și monetară europea
nă, a precizat că, în principiu, 
adoptarea EMU nu ar fi în be
neficiul Marii Britanii. Oficialul 
britanic a afirmat că orice deci
zie ulterioară de aderare la 
EMU va trebui să fie aprobat? 
prin referendum

Senat - 
ordonanță | 
învățământ

Senatul a respins I 
propunerea PDSR ca | 
ordonanța de modificare ••
a Legii învățământului 1 
să fie dezbătută în plen, | 
în această săptămână. | 
Această decizie a pro- • 
vocat reacția senatorului • 
PNȚCD George Prutea- | 
nu care, pe un ton ridi- | 
cat, a susținut că ordo- ■ 
nanța referitoare la învă- ' 
țământ se află pe ordi
nea de zi.

Dacă ordonanța ar fi 
intrat în dezbaterea ple
nului, ar fi trebuit discu
tată pe baza raportului 
Comisiei de învățământ, 
condusă de George Pru-

I
I

I
I
i
I 
l
I 
I 

teanu. Acest raport mo- | 
difică ordonanța, res- | 
trângând drepturile mi- . 
norităților naționale în 1 
privința studierii în limba | 
maternă, fiind adoptat | 
de senatorii opoziției și . 
de Pruteanu.
.___________________y

MEDIAFAX
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ANIVERSĂRI

• La multi ani Bogdi, bucurie, 
fericire și numai bine! Florin. 
(3508)

VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂR1
•Vând teren intravilan ,1800 

mp, la șoseaua națională, în 
Orăștie. Vând Mercedes 200 
Cobra. Informații 058/743614. 
(3169)

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

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

• Vând apartament două 
camere, cartier Progresului, bl. 
88, ap. 36, mobilat (nemobilat). 
Tel. 230330 (3753)

• Vând casă, apă, gaz, 
grădină, anexe, Spini, nr. 21. 
716165 (3760)

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

• Vând urgent Lada 1200, 
1900 DM, numere noi, CI. Tel. 
622854, orele 17-21. (3752)

• Vând urgent dubiță Re
nault 4, F6,1980,61,1100 cmc, 
benzină, CI, preț negociabil, 
8.500.000 lei. Tel. 213487, 
092287393 Deva (3757)

• Vând autoturism VW Golf 
Diesel, 4 uși. Tel. 621712 Deva. 
(3758)

• Vând Volkswagen Jetta II, 
stare funcționare, fără acte. 
Gurasada, nr.345. (3544)

• Vând tractor China, două 
pistoane, în garanție. Bîrsău, nr. 
174 (3542)

• Vând Mercedes 300 D Co
bra, înmatriculat, carte de 
identitate, revizia tehnică până

in august 1999. Stare bună, 
preț negociabil. Informații 058/ 
811651.

• Vând Peugeot 309, Diesel, 
fabricație 1992, 100 000 km, 
tel. 058/752484. (2555)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
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 țiglă de Jimbolia, 
cărămidă 32 x 15 x 7, coarne, 
grinzi, cusuraie, laturi, fân și 
otavă, producție 1997, preț 
negociabil. Tel. 616886, Deva 
după ora 17,30. (3661)

• Vând motocultor cu freză 
și plug. Tel. 212463 (3541)

• SC MARMOSIM SA 
SIMERIA, prin ferma din 
Săulești, vinde vițele, juninci 
gestante și vaci cu lapte. 
(3778)

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

• Vând pian GBR STING 
WIEN, str. Horea, 47, tel. 
770299. (2667)

• Vând urgent spațiu central,- 
în Piața Obor, utilizabil, cu orice 
profil, cu toate dotările, tel. 
711404. (2556)

• Cumpăr mărci, Deva, tel. 
211399, zilnic.

PIERDERI
• Pierdut certificate de ac

ționar pe numele Varga Carol, 
seria 3654226 și Varga Ida, 
seria 3652149. Le declar nule. 
(2554)

S.C."MERCUR C0RVINEX” SA
cu sediul în Hunedoara, str.P-ța Libertății, 
nr.16, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor în data de 14 noiembrie 1997, 
oral 1,00, în sala spațiului comercial “Enigma” 
din str. Elisabeta Mărgineanu, cu următoarea 
ORDINE DE ZI
1. Modificarea statutului societății privind 
structura acționariatului;
2. Alegerea Consiliului de Administrație;
3. Diverse.
In cazul în care Adunarea generală nu este 
statutar constituită se reconvoacă pentru data 
de 21 noiembrie 1997 în același loc și la aceeași 
oră.
Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății la telefonul nr.054/712136.

OFERTA
S.C. “CEREALCOM” S.A. Deva oferă brutăriilor 
făină tip 550 făcută din grâu adus din sudul țării. 
Prețul unui kg este de 1950 lei, plus TVA. Societatea 
poate asigura pe bază de contract și alte sortimente 
de făină. Amănunte în legătură cu această ofertă 
puteți citi în ziarul nostru de mâine. (Tr.B.)

Zeicani, pe data de 17.11.1997, 
ora 10. Relații la tel. 762210. 
(2660)

• Caut de închiriat apar
tament două camere mobilat, 
pe termen lung. Tel. 616498 
(3543)

OFERTE DE
SERVICII

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

• Firmă mixtă, materiale de 
construcții, angajează agenți 
comerciali. Interviu luni, ora II, 
în Sibiu, str. N. lorga, nr. 54, 
ap.23, tel.069/443017 și 
069/423060. (3017)

• Companie de studiul 
pieței, caută operatori de 
interviuri în județul Hunedoara. 
Trimiteți urgent CV plus două 
poze tip buletin, pe adresa - 
Piața Mihail Kogălniceanu, nr.8, 
etaj I, ap.2, sector 5, București, 
cod.70629 (7629) z

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

• Angajăm vânzători (vânză
toare) 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 
depozit și încărcători - descăr- 
cători. Informații suplimentare 
la tel. 213445, 230388, sau la 
birourile din b-dul Decebal, bl. 
5, parter (3708)

• PENITENCIARUL DEVA 
încadrează prin concurs refe
rent (educator) condiții: studii 
superioare (pedagogie, psi
hologie, sociologie, drept și 
șef birou evidență și orga
nizarea muncii, studii supe
rioare (economist). Condiții: 
să cunoască modul de lucru 
pe calculator. Relații la sediul 
Penitenciarului Deva (3755)

• Efectuăm transport intern 
și internațional cu mașini agre
ate TIR. Tel. 054/213489, între 
orele 8- 15. (3539)
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DIVERSE
• S-a autorizat (13956/ 

1997) activitatea de comerț în 
favoarea domnului Ittu Dorinei 
Lucian, din Vulcan, de către 
Consiliul Județean Hunedoara. 
(3759)

• Societatea Multipl Tehnic 
Service SRL practică adaos 
nelimitat la produsele indus
triale. (3537)

LICITAȚII
• Casa de cultură Hune

doara organizează licitație
pentru discotecă în data de 17 
noiembrie 1997, ora 10.
Termenul de depunere a 
cererilor - 14 noiembrie 1997,
ora 12. '25531

DECESE

• Familiile Vulcan și Jula 
mulțumesc și pe această cale 
tuturor celor care le-au fost 
alături, colegilor și conducerii 
Atelierelor Centrale Criscior, 
la ireparabila pierdere a celui 
care a fost

IOAN VULCAN

pe care nu-l vor uita niciodată. 
Să-i fie țărâna ușoară!

1 marcă germană 
100 yeni japonezi 
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

<E(iL:lSi£TlLC_

4449 lei
6434 lei

12904 lei 
5434 lei 
1329 lei
454 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.

/-------------------------------------------------------------------------------\

S.C. GENERAL SIMPREST SA 
SIMERIA

anunță anularea concursului programat în ziua de 3 
noiembrie 1997 pentru postul de șef secție apă - canal - 

termoficare.
x__________________________________________________ ✓

ac. SOTCOH »
. Vinde mochete import Belgia și America la cele mai mic
arețuri din oraș.

De asemenea, vinde en gros și en detail bere BERGENBIER 
HOPFEN, REGUN, SILVA și URSUS

Magazinul,MOCHETA se află în Deva, sir. Horia, nr. 13 (vis 
a vis de sediul CORATRANS).

Efectuăm transporturi de marfă cu Raba izotermă de 10 t.
Program de lucru: Luni - Vineri 9 - 17
Sâmbătă 9-13
Tel/Fax: 054/215038 (între orele 9-17) (3729)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

ÎN ATENTIA BENEFICIARILOR 
ANUNȚURILOR DE MICĂ PUBLICITATE 

r
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.

AGENȚIILE PE PUBUClTfllE 
"vUV^NTUL USER"
Pentru a economisi timp și bani puteți 

publica anunțuri de mică și mare 
publicitate în ziarul nostru, apelând ia 
agențiile publicitare din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribu
nalului Județean); - & chioșcul din 

CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă magazinul 
“Comtim"; - la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația 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.Progresuiui, nr. 1 

(în spațiu! secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

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

VREMEA
Vremea se menține deosebit de rece, cu 

cerul mai mult senin noaptea. Vântul va sufla
în general slab. Dimineața pe văi se va produce ceață. 
Temperaturile minime vor oscila între - 8°C și - 3°C, iar 

^maximele între +3°C și +8°C. (Ileana jGOVOREANU)

INSTALEAZĂ
xr- Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

la efracție și incendiu;
cg’ Sisteme de televiziune cu circuit închis;
-#• Sisteme de control al accesului prin cartele; 

Sisteme de interfonie și videointerfonie; 
Alarme auto;

«y Geamuri termoizolatoare și securizante;

Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.
CU PYROSTOP VEȚI FI HAI ÎN SIGURANȚĂ!

» I JX
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i Scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

® 1 post consilier juridic în cadrul Oficiului juridic și contencios-
administrativ, studii superioare juridice;
® 1 post inspector de specialitate în cadrul Biroului buget-con-
tabilitate, studii superioare economice;
® 1 post inspector în cadrul Biroului buget-contabilitate, studii medii, 
vechime în activitate contabilă de minim 15 ani;
® 1 post economist în cadrul Serviciului gospodărie municipală, studii

ANUNȚA■
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
| superioare economice;
| ® 1 post inspector specialitate în cadrul Biroului registru agricol, |
I specialitatea topografie, vechime minim 15 ani;

® 1 post inspector de specialitate în cadrul Biroului resurse umane-
salarizare, studii superioare.

Concursul va avea loc în data de 11 noiembrie 1997,ia sediul
Primăriei Deva, Piața Unirii, nr.4.

Informații suplimentare zilnic între orele 7,30-15,30 la Primăria Deva, 
camera 14, sau ia telefon 213435,interior 20.

I 
I
I
I
I
I

i
s

I
I
I
I
I
I
I
I
I

✓

S<<<SIDERURCKA S<A<HUNEDOARA
MAJOREAZĂ PREȚURILE PRODUSELOR SALE 

începând cu 01 decembrie 1997
O CONFORM LEGII 21/1996 ART.4;
O Indicele maxim de creștere este 10% față de prețurile practicate din data 
de 17.03.1997. Indicele global de creștere rezultat se aplică la prețul de vânzare 
determinat conform D.232/82 și Baremului MET2.
O Anexa cu indicii de creștere a principalelor produse se pune la dispoziția 
tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Desfacere- Biroul Facturări, 
tel. (054)-716121,716131,716521,712783, int.1247, 1806

UNITATEA MILITARĂ 0659
organizează în data de 01.11.1997,oral0,00, la sediul din Deva, 
str.M.Eminescu, nr.130, telefoane 233342, 233344 - interioare 157,158, 
licitație publică pentru vânzarea unui autoturism ARO 244 - preț inițial 
de vânzare - 16.734.998 lei.
Pentru admiterea la licitație, solicitanții vor prezenta până la data de 
31.10.1997 următoarele documente:
r chitanță de achitare a cotei de cheltuieli de participare eliberată de 
casieria unității, reprezentând 0,5% din prețul de vânzare;

copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și codul 
fiscal, pentru persoane juridice române sau actul de identitate pentru 
persoane fizice.
în cazul în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de participare, 
licitația se va relua pe data de 07.11.1997, ora 16,00.(3766)

n Gazelor \al iinile îg. Hum
Regionala de Gaz Metan Deva

•I

ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE
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 următoarele 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 făcându-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 

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:
4' să se aprindă focul dacă 
aparatul de utilizare nu este 
etanș sau dacă nu are tiraj;
4" să se lase focul aprins 
nesupravegheat:
4' să se doarmă cu focul a- 
prins;
4 să se doarmă în încăperi 
cu aparate de consum gaze 
neracordate la coș;
4~ să se utilizeze aparate de 
consum neracordate la coș 
pentru încălzirea încăperilor;
4 să se facă modificări la 
instalația de gaze fără apro
bare legală;
4 să se obtureze secțiunea 
coșului în timpul funcționării 
aparatelor de ardere;

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

ia de urgență următoarele 
măsuri:
4 stingerea tuturor focu
rilor;
4 deschiderea ușilor și a 
ferestrelor;
4 să nu se aprindă chibri
turi și să nu se manevreze 
întrerupătoarele electrice;
4 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 
furnizarda 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.

SOCIETATE româno - israeliaiiă 

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

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, 
perftru 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:
/ nu aprindeți focul sau 
lumina electrică în încăperi

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

publicate periodic în presa 
locală de către Distribuția de 
Gaze Naturale;
/ 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.

i
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lintea românului de pe urmă
într-un amplu interviu pu

blicat recent de cotidianul 
bucureștean “Jurnalul națio
nal”, Mircea Snegur, fostul 
președinte al Republicii 
Moldova, actualmente mem
bru al Parlamentului de la 
Chișinău și președinte al Par
tidului Renașterii și Concilierii, 
face o seamă de aprecieri 
privind viața politică de peste 

Prut, posibilitățile pe care le 
are Convenția Democrată (din 
care face parte și partidul său) 
de a deveni vioara întâia pe 
scena politică basarabeană, 
problema transnistriană, 
orientarea actualei conduceri
a republicii.și altele.

în legătură cu problema 
transnistriană, dl Snegur cre
de că numai Elțîn ar putea 
pune piciorul în prag. Dar cum 
la Moscova mai există și 
Duma de Stat și comuniștii lui 
Ziuganov și ultranaționaliștii 
lui Jirinovski, iar la Tiraspol 
faimoasa Armată a 14-a rusă 
care îl susțin pe Smirnov, 
șeful separatiștilor trans-

^nistrieni, lucrurile nu se vor

Un revoluționar♦ 
și-a dat foc

După 23 de zile de greva foamei, unul dintre 
revoluționari și-a dat foc în Piața Revoluției din 
București, ca o formă disperată de protest. El a fost 
transportat de urgență la spital pentru îngrijiri. A 
solicitat însă să fie readus în piață să moară alături 
de colegii săi de suferință. Dan losif, liderul lor, a 
anunțat că de acum înainte e posibil ca în fiecare zi, 
unul dintre ei să întreprindă același gest disperat. 
(M.B.)

Clubul elevilor din Colegiul 
Național “Decebal" Deva a fost 
marți seara... scena unei premiere 
în învățământ. în acest spațiu Fast
food Deva, patron Bogdan Sorea a 
deschis un punct aranjat cu gust 
(mobilier, lumini, elemente deco
rative) pentru decebaliști.

La inaugurare dna Viorica 
Ciucian, director adjunct, preciza 
că ideea unui fast-food pentru elevi 
a apărut cu un an în urmă și “ne 
place să credem că e printre pri
mele" asemenea spații în incinta 
unui liceu. S-a dorit ca acest loc să 
fie un cadru non-conformist în care 
elevii să-și petreacă pauzele

’ LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 1
La o recentă „Ediție 

specială” a postului na
țional de televiziune, noul 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Educației 
Naționale susținea sus și 
tare că personalul didactic 
și-a primit drepturile 
salariale cuvenite, prevă
zute în Statutul cadrelor 
didactice, deși liderii 
sindicali prezenți afirmau 
că nu. Și, într-adevăr, 
sporul de fidelitate de 15 la 
sută de care amintea, 
sporul pentru uzură psi

rezolva prea curând.
în cadrul interviului, dl 

Mircea Snegur critică orien
tarea promoscovită a preșe
dintelui Petru Lucinschi și a 
actualei conduceri de la 
Chișinău. El opune acestei 
orientări politica Convenției 
Democrate care “înseamnă 
cauza națională, înseamnă 
reforme democratice și 

economice”. Dl Snegur a 
reamintit că el, încă de 
acum șase ani, a lansat 
lozinca “Să ne ținem de 
neam", lozincă pe care o 
promovează și astăzi în 
cadrul Convenției Demo
crate. Susținând idealurile 
naționale, legăturile de 
neam, formațiunile politice 
din Convenție își consoli
dează orientarea spre Ro
mânia și spre vest. Țelul 
activității lor este “împreună 
cu România și cu ajutorul 
României, în Europa".

...Dă-i mintea românului 
de pe urmă.

Gheorghe PAVEL .

putând consuma sandvișuri sau 
hamburgeri (al căror preț maxim se 
ridică până la 3500 lei). Dacă până 
acum în pauze liceenii "o tuleau la 
mine - spunea dl Bogdan - acum

Premieră la
Colegiul Național 
„Decebal” Deva

am venit eu la ei". Și le-a promis 
celor prezenți că le va aduce aici 
ce-și doresc ei și vor putea organiza 
în acest spațiu majorate, zile de 
naștere, onomastici. Iar dl Emil

hică de 3 la sută înmulțit cu 
n etape de vechime, precum 
și alte sporuri nu le-a văzut 
nimeni. Lipsa de receptare a 
ministrului nu avea însă 
limite. Chiar așa pot fi orbiți 
oamenii de la obraz?! Ca pe 
vremea odiosului?! Este 
posibil, probabil, și acest 
lucru când frazele vin din 
partea unui inspector școlar 
de profesie care nu vrea să 
știe ce a fost înainte de el 
ca...ministru, totul înce
pând, probabil o epocă, cu 
prețioasa lui personalitate.

Fondul Proprietății de Stat - o puternică frână 
în calea privatizării

Fondul Proprietății de Stat 
are un rol important în 
privatizarea economiei ro
mânești. Știm foarte bine că, 
într-un anumit fel, a fost 
descentralizată activitatea 
acestuia, lăsându-se la lati
tudinea FPS județene o parte 
din activitățile legate de pri
vatizare. în momentul de față 
Partidul Național Liberal este 
nemulțumit de două lucruri. 
Primul: reprezentanții FPS pe 
lângă întreprinderile ce ur
mează a fi privatizate, deci în 
AGA și consiliile de admi
nistrație nu sunt în totalitate - 
subliniez lucrul acesta - 
reprezentanții delegați de 
către Convenția Democrată și 
de coaliția care se găsește la 
guvernare. Din această pri
cină se întârzie foarte mult 
privatizarea. Au rămas încă 
mulți din reprezentanții FPS 
care au interesul să dureze

MARMODEV 97 -Un stand ce dovedește capacități extraordinare ale marmurii de 
a deveni sau artă, sau rigoare, înainte de punerea ei în opera constructorului

Moise, președintele comitetului 
de părinți al liceului, consideră 
că acum “divergențele dintre 
profesori și elevi s-au estompat, 
tinerii nu mai trebuie să meargă 
în alt local”.

în antecamera spațiului în 
care elevii vor servi în pauze o 
gustare sau un suc au loc ac
tivități culturale - cenaclul literar, 
clubul “Debate", e redacția 
revistei și sediul stației de ra- 
dioficare. Deci un spațiu în to
talitate destinat elevilor, de a 
cărui amenajare și funcționa
litate era încântat dl Florin llieș, 
directorul Colegiului Național 
"Decebal" Deva, ca de altfel și 
dascălii și tinerii beneficiari, 
prezenți la inaugurarea lui.

Viorica ROMAN

Personalul din școli - pe ultimul loc 
grilei sociale
gândit însă la colegii lui din 
învățământ, lăsându-i de 
izbeliște, aducându-i pe 
ultimul loc al grilei sociale 
când a fost vorba de 
drepturi, de retribuție. Ne 
întrebăm cu ce față se 
gândesc astfel de oameni la 
alegerile viitoare? Cu ce 
minciuni îi vor mai înșela pe 
alegători, pe colegii mai 
mici?!

Mitingul de protest de 
marți la care au participat 
mii de cadre didactice din

al
Degeaba susțineau liderii 
sindicali că și înainte de 
această „epocă” ei au pro
testat față de obtuzitatea 
guvernanților la cerințele șl 
durerile oamenilor de la ca
tedră, el (ministrul)clama 
sus și tare „de ce aceștia 
(liderii) nu au protestat și 
înainte?” Măi, să fie!

După ’89, s-au perindat 
guvernanți după guvernanți, 
foarte mulți fălindu-se cu 
titlul de profesor-doctor uni
versitar. Nimeni nu s-a 

încă patru ani mandatul lor 
pentru a-și ridica niște bani. 
Există posibilitatea reală și au 
la îndemână toate mijloacele 
legale pentru a se putea rea
liza privatizarea. Pot da un 
exemplu. Personal am fost 
implicat într-un consiliu de 
administrație într-o între
prindere care nu avea nici o 
șansă - din mai multe motive, 
dintre care cel mai important 
este că oamenii nu doreau 
privatizarea. Este vorba de 
întreprinderea ce administra 
pășunile și fânețele din județ. 
Peste vacanța judecăto
rească am reușit într-o lună și 
jumătate să realizăm întreaga 
documentație de la exper
tizele de evaluare până la 
studiile de fezabilitate și pro
punerile de privatizare.

în momentul de față există 
consimțământul salariaților, 
primii interesați, căci s-au

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
JUDEȚEAN
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Ieri a avut loc la Deva 
ședința ordinară a Con
siliului județean Hune
doara. Cu acest prilej s- 
au aprobat proiecte de 
hotărâri privind acor
darea unor împrumuturi 
temporare din fondul de 
tezaur, modificarea regu
lamentului de organizare 
a Agenției de Dezvoltare 
Economico-Socială a ju

găsit soluții avantajoase 
pentru ei, să se realizeze 
privatizarea acestei unități. 
Am solicitat din partea FPS 
să ni se comunice numele 
reprezentanților Convenției 
Democratice și ale celorlalți 
din alianță pentru a putea 
urmări activitatea acestora în 
scopul privatizării.

Un al doilea motiv de 
nemulțumire este modul cel 
puțin dubios în care se face în 
anumite cazuri privatizarea. 
Un exemplu tipic și cu efecte 
deosebite în afara planului 
politic și pe plan social este 
cum s-a făcut privatizarea 
“Avicolei" Mintia. La televizor 
la PRO-TV a apărut un anunț 
în care se spunea că s-a 
privatizat, că au fot reangajați 
salariații. Rezultatul era îmbu
curător deoarece prețul 
ouălor a scăzut în ziua aceea. 
A trecut o săptămână și s-a

dețului, privatizarea 
S.C "Condor” SAS.C.”Her- 
ba”, S.C. ’’Metalotex” SA, 
S.C.”Tranloc”S.A. De
va, participarea jude
țului nostru la pro
gramul “POLIS”, rati
ficarea Convenției pri
vind înființarea “Re
giunii Vest-România” 
ș.a.(Tr.B.)
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toată țara, între care și 46 
de hunedoreni, a dovedit 
că oamenii de la catedră 
nu mai sunt dispuși să 
înghită nimic. Cererile lor 
au fost clare: acordarea 
tuturor drepturilor și spo- I 
rurilor prevăzute în statut; 
îmbunătățirea în regim de 
urgență a salariilor; majo
rarea salariilor pentru 
întreg personalul din 
învățământ prin îmbună
tățirea coeficienților de 
ierarhizare...

Minei BODEA J 

văzut nu numai că nu era 
adevărat ce s-a afirmat pe 
post, ci că prețurile au crecut 
mult peste 800 lei. S-a creat 
în felul acesta, în afara fap
tului că s-a făcut un fel de 
publicitate mascată - un 
cartel pe piață în care mono
polul îl are societatea 
privatizată din Mintia în con
diții neclare. Vom verifica ce 
s-a întâmplat acolo. Oricum, 
s-a creat un monopol și se 
dictează prețul ouălor pe 
piața Devei care a crescut 
incredibil. Este un mod de 
privatizare care pe noi ne 
nemulțumește profund atât 
ca mijloc, cât ca procedură, 
ca lipsă de transparență, ca 
finalitate în utimă instanță.

loan MACOVEl 
vicepreședinte ai 

Filialei județene a PNL

TINERII SI
INFRACȚIUNEA»

■ în loc să meargă 
la școală au pornit la 
furat

Nicolae Alb are 11 ani 
și este elev la Școala ge
nerală din Bîrcea Mică, în 
clasa a V-a. Tot la acea 
școală învață și Gabriel 
Simon, dar în clasa aVI-a.

Ei bine, în loc să 
meargă la școală și să se 
apuce de învățătură, cei 
doi și-au zis că-i mai bine 
să se apuce de furat. Așa 
se face că într-o noapte ei 
pătrund în locuința lui 
Horea Stanciu din Bîrcea 
Mică, de unde au furat 
500.000 de lei, două 
lănțișoare de aur, un 
aparat foto, stilouri chi
nezești, produse ali
mentare, prejudiciul total 
fiind de aproximativ 
2.500.000 de lei.

Nu prea s-au bucurat 
ei de ceea ce au furat, 
întrucât lucrători ai Poliției 
criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Deva 
i-au depistat. Prejudiciul a 
fost recuperat în proporție 
de 80 la sută, iar cei doi 
au fost „cazați” la Centrul 
de minori Deva pentru 
cercetări.

■ Gheorghe, milio
narul de 19 ani

Deși are numai 19 ani, 
Gheorghe Achim din 
Lupeni a ajuns în doar 
câteva luni milionar, deși 
nu avea nici o ocupație.

Bănuiți cum, nu? 
Furând desigur de prin 
casele oamenilor.

Acum el este cercetat 
de poliție pentru că din 
locuința lui Fănel Nistor a 
furat bunuri în valoare de 
2.400.000 de lei, iar din 
cea a lui Emil Grigore 
aparatură electronică 
valorând 6.200.000 de lei.

(VN.)
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