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E VREMEA BILANȚURILOR*
Este știut de toată lumea 

că în 1996, la alegerile locale, 
parlamentare și prezidențiale, 
națiunea română a votat 
pentru schimbare. Și ea s-a 
produs. Puterea a fost nevoită 
să cedeze locul opoziției, iar 
opoziția biruitoare a urcat în 
fotoliile fostei puteri. A trecut 
un an de atunci. S-a împlinit 
în 3 noiembrie. A venit vremea 

bilanțului. Cele cinci prin
cipale forțe ale coaliției 
guvernamentale - PNTCD, 
PD, PNL, PSDR, UDMR-ele 
însele reunite în uniuni, 
privesc acum retrospectiv și 
se autofelicită pentru 
succesele remarcabile ob
ținute. Mai mult, președintele 
PNȚCD, Ion Diaconescu, 
afirma nonșalant la acest 
moment aniversar că actuala 
guvernare este cea mai bună 
din ultimii 65 de ani de când 
PNȚ n-a mai fost la putere, 
deși toată lumea vede, simte 
că soarta țării este astăzi mai 
grea ca oricând.

însuși primul ministru Vic
tor Ciorbea a prezentat zilele 
trecute, cu prilejul bilanțului 
celor 11 luni de guvernare, un 
raport stufos și plin de 
strălucite realizări, fără nici o 
notă autocritică, pentru care 
ar putea fi invidioși înșiși

CÂND 0 SĂ VADĂ OARE TITLUL 
DE PROPRIETATE?

La sfârșitul săptămânii 
trecute ne-a sunat la re
dacție dl Constantin Gurgu, 
veteran de război^ domiciliat 
în Deva, str. împăratul 
Traian, bloc 14, ap.28. După 
ce ne-a spus că este vechi 
abonat și cititor al ziarului 
nostru, astfel putând să fie 
informat despre ceea ce se 
mai întâmplă în județ și în 
țară; deoarece nu se mai 
poate deplasa, ne-a relatat 
marea durere pe care o are 
în legătură cu acordarea 
titlului de proprietate pentru 
suprafața de 1 ha, teren 
situat peste linia ferată și 
atribuit în baza legilor în 
vigoare.

Dacă s-a bucurat în luna 
mai a.c. când a aflat vestea 
că i s-a atribuit acest teren, 
care este lucrat de către o 
asociație agricolă, acum s- 
a întristat văzând că pentru 

schimbații de la putere în 
decembrie 1989. Fără în
doială, Guvernul dlui Victor 
Ciorbea are unele împliniri, 
nu poate fi acuzat că este rău 
intenționat, ori că programul 
său nu are direcții de acțiune 
importante. Poate chiar 
trebuie înțeles că în doar 11 
luni, și cu o moștenire eco
nomică și socială destul de 
precară, nu putea face mai 
multe lucruri bune. însă 
măcar atâtea gafe și lucruri 
rele putea să nu facă. Iar pe 
cele pe care le-a făcut ar fi 
cinstit să le recunoască.

Pentru că dacă ar fi să 
vorbim și numai de câteva 
din performanțele sale, 
acestea ar fi ploaia de 
ordonanțe (70 în 11 luni, față 
de ceva mai mult de 20 ale 
Guvernului Văcăroiu în patru 
ani), restructurarea galo
pantă, dar primejdioasă pe 
termen lung a mineritului (în 
numai șase săptămâni, cu 
toate că ea avea termen 
până în anul 2005, cum cu 
mândrie sublinia dl Victor 
Ciorbea), aducerea la sapă 
de lemn a agriculturii și a 
țăranului român (deși 
ministrul Dinu Gavrilescu 
spunea cu seninătate că 
situația nu e gravă, e ținută 
sub control), sau privatizarea 
la grămadă, cu hotărâri 
contradictorii, anulate chiar 
de cei care le-au dat.

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 2)

terenul respectiv nu a 
primit și titlul de 
proprietate care să îi 
ateste acest drept legal.

Cu toate intervențiile 
telefonice făcute la co
misia locală de aplicare a 
Legii Fondului Funciar, 
deși a consumat o sumă 
însemnată de bani cu Im
pulsurile înregistrate, n-a 
reușit să ajungă la nici un 
fel de rezuîtat. Ca urmare, 
dorește ca prin 
intermediul ziarului 
nostru să afle când va 
putea să intre în posesia 
titlului de proprietate. 
Sperăm ca acest semnal 
să fie recepționat la 
comisia locală, care să 
dea răspunsul așteptat de 
către dl Gurgu șl, poate, 
de către alți veterani de 
război aflati în aceeași 
situație. (N.T.).

GRIJI MAI PUȚINE 
ÎN PRAG DE IARNĂ

Deseori pentru dl Marin 
Mălăescu, secretar la primăria 
comunei Totești, sâmbetele și 
duminicile sunt zile obișnuite de 
lucru, găsindu-l la întocmirea 
diverselor situații, ceea ce 
denotă că mai există totuși 
suficientă birocrație. Cu puțină 
vreme în urmă, într-o sâmbătă 
însorită, dar friguroasă, l-am 
abordat pe dl secretar în 
legătură cu problemele 
specifice și preocupările 
primăriei în prag de iarnă.

Referitor la principala și 
arzătoarea problemă a satelor 
- respectiv aplicarea Legii 18/ 
1991, interlocutorul spunea că 
mai sunt de efectuat mă
surători, fiind doi topografi 
antrenați în această activitate 
în satele Totești și Cârnești, 
sperându-se ca acțiunea să fie 
finalizată până la sfârșitul 
anului 1997. Desigur, în situația 
când, în baza modificărilor la 
legea respectivă, se vor ivi 
solicitări, va trebui să fie 
refăcute lucrările, în rezerva 
primăriei nefiind alte terenuri 
disponibile. Până atunci însă 
legea se va aplica așa cum 
este dată. Ca proprietari titulari 
în comună există peste 470 de 
persoane, la o suprafață 
agricolă de 1573 ha, ceea ce 
înseamnă o medie de peste 3 
ha la o gospodărie. Norocul 
unor producători agricoli constă 
în faptul că, fiind lipsiți de 
mijloace mecanizate, au apelat 
la serviciile unor firme pres
tatoare de servicii pentru 
agricultură cum sunt cele ad
ministrate de către dnii 
Dragotescu, Dolha și Vlăs- 
ceanu, care nu pot cuprinde 
însă toate solicitările. Neca

FL4/H
6,2 miliarde lei datorii
După cum a afirmat recent dl dr. 

loan Rău, directorul Direcției 
Sanitare a județului Hunedoara, 
unitățile sanitare din județul nostru 
au acumulat până acum o datorie 
către furnizorii săi de servicii și 
produse ce se ridică la 6,2 miliarde 
lei. Ieșirea din impas necesită 
alocarea de resurse bugetare 
astfel încât aceste debite să fie 
stinse în interesul bunei 
desfășurări a asistentei medicale. 
(N.T.).

Se poate și așa
La o recentă teleconferință cu 

MAA reprezentanții agriculturii și 
industriei alimentare ieșene au 
arătat că din Republica Moldova 
intră cantități masive de zahăr în 

zurile ce le au agricultorii 
constau în aceea că nu prea 
găsesc posibilități conve
nabile pentru valorificarea 
recoltei, în mod deosebit a 
porumbului, astfel încât să 
poată relua procesul pro
ductiv pentru anul 1998.

Pe lângă problemele 
agriculturii, consiliul local a 
acordat atenție sporită, 
beneficiind și de sprijin din 
străinătate, efectuării lu
crărilor necesare de reparații 

la școli și ia căminul cultural 
din Totești. Ca urmare s-au 
asigurat condiții bune de 
desfășurare a programului de 
învățământ, în mod deosebit 
la școlile din Cârnești și Reea 
(cu ajutor din Elveția și 
Franța), realizându-se lucrări 
ce depășeau cu mult posi
bilitățile bugetului local. De 
menționat faptul că reparațiile 
făcute la căminul cultural au 
depășit, valoric, 20 milioane 
lei. în același timp s-a făcut și 
aprovizionarea cu lemne a 
instituțiilor respective, precum 
și a dispensarului și a 
bibliotecii astfel încât acti
vitățile să nu fie stânjenite pe 
timpul iernii.

Pe lângă alte preocupări, 
în grija primăriei s-a aflat și 
acordarea ajutoarelor sociale 
pentru cele peste 20 de per
soane care beneficiază lunar 
de o sumă ce depășește 3 
milioane lei la nivelul comu
nei.

Speranța dlui Mălăescu 
este aceea că greutățile iernii 
vor putea să fie trecute cu 
bine de către toți locuitorii 
comunei Totești.

Nicoiae TÎRCOB

țara noastră la prețuri undeva la 
jumătatea celor la care se situează 
producția internă. Că se importă 
nu este rău, zicem noi, dar dacă 
ne vine pe aici mai mult zahăr 
decât se produce în Republica 
Moldova, asta pune serioase 
semne de întrebare, dovedind că 
se petrec lucruri necurate ame
nințând cu falimentarea fabricile 
autohtone.

Pe de altă parte producătorii 
agricoli din județul Vâlcea, 
îndeosebi pomicultorii, se plâng că 
au în stoc peste 2200 tone de 
mere pe care nimeni nu le 
cumpără nici la 200-300 lei 
kilogramul.

Este o mare durere pentru 
producători să nu-și poată 
valorifica producția și încasa banii 
cuveniți. Se poate oare ca lucrurile 
să continue și așa? Ce să mai 
spunem de miile de tone de 
porumb care nu-și mai găsesc 
beneficiari? (N.T.).

Activitatea Centrului de 
Conservare și Valorificare a 
Tradiției și Creației Populare 
al județului Hunedoara în 
primele șase luni de zile a 
constituit unul din subiectele 
supuse recent analizei Con
siliului Județean Hunedoara, 
în subordinea căruia se află 
instituția menționată, de la 1 
aprilie a.c.

Până la acea dată, Centrul 
de Creație Populară s-a aflat 
sub tutela Ministerului Culturii, 
trecerea care s-a făcut 
afectând organizarea unor 
acțiuni propuse pentru 
perioada- respectivă, precum 
Festivalul interjudețean de 
satiră și umor “Liviu Oros" sau 
Concursul interjudețean 
“Comori folclorice” (pentru 
grupuri și tarafuri tradiționale 
românești).

Având, așadar, ca princi
pal scop conservarea și va
lorificarea tradiției și a creației 
populare, instituția a organizat 
și a participat la o serie de 
manifestări cultural-artistice, 
“de la acțiuni cu caracter local

Meseria de zidar este foarte căutată. Pentru a fi renovate 
ți modificate clădirile ce s-au construit până acum, este 

nevoie de mână de lucru calificată care este ți bine plătită. 
Foto: Anton SOCAC!

Reducere la 
ajutoarele sociale

Dacă la începutul anului valoarea 
ajutoarelor sociale acordate în 
municipiul Hunedoara însuma 95 
milioane lei pe lună, în prezent 
aceasta a ajuns la 65 milioane lei, 
în urma reevaluării dosarelor din 
evidența serviciului de specialitate 
al Primăriei (345 de dosare la ora 
actuală). (G.B.).

Se solicită donări 
de sânge

Centrul de transfuzie sanguină 
Deva solicită tuturor cetățenilor 
sănătoși să doneze sânge.

Să devenim cu toții conștienți că 
trebuie să dăm sânge, solicitarea 
fiind foarte mare. Uneori viața 
depinde de o picătură și pe patul 
de suferință poate fi oricând ființa 
cea mai apropiată nouă. Să facem 
un gest umanitar - o donare 
gratuită. Ne vom simți sufletele mai 
curate, mai împăcate. (E.S.). 

până la cele cu caracter 
interjudețean”, cum ar fi: 
inaugurarea Căminului cul
tural de la Rovina, Festivalul- 
concurs "Cristal de Ar
mindeni” de la Lonea, 
Serbarea câmpenească de 
la Blăjeni, “Ziua aviației” la 
Aurel Vlaicu, "Călușerul 
românesc" de la Caracal ș.a. 
Pentru toate aceste acțiuni 
(de semnalat fiind și apariția 
celui de-al treilea număr al 
revistei de etnografie și 
folclor “Miorița"), susținerea 
materială a fost cores
punzătoare: “Nu ne putem 
plânge că nu am găsit înțe
legere la forurile tutelare, 
astfel că am primit de fiecare 
dată fondurile necesare" (în 
semestrul I alocațiile de la 
buget planificate au însumat 
cca. 79 milioane de lei, rea
lizându-se 67,35 % din 
nivelul propus). Așa stând 
lucrurile, s-a apreciat ca 
bună, în ansamblu, acti
vitatea Centrului de Creație 
în prima jumătate a anului. 
(G.B.).

Dl deputat intervine
Dl deputat Dumitru Ifrim 

primește, în zilele sfârșitului de 
săptămână, mulți oameni în 
audiență. Oamenii'vin cu cereri, 
cu necazuri, plângeri ș.a. La ul
tima audiență însă un om a venit 
cu altceva și anume să-i 
mulțumească dlui deputat pentru 
că a intervenit în scopul racordării 
la rețeaua electrică a câtorva case 
din satul Săcărâmb, problemă ce 
se află pe cale de rezolvare. Am 
aflat că cel ce venea cu mulțumiri 
la dl deputat a ridicat problema 
respectivă într-o audiență mai 
veche și parlamentarul PSDR a 
promis că va interveni la RENEL 
pentru realizarea lucrării respec
tive. A intervenit și, cum se vede, 
cu folos. (Tr.B.).

FLMH
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Aceste stări de lucruri de 
toată lumea știute și incrimi
nate ar trebui recunoscute de 
premier, de guvernanți. Asta 
cu atât mai mult cu cât 
cetățenii acestei țări, cea mai 
mare parte dintre ei, acordă 
încă Guvernului Ciorbea 
circumstanțe și încredere, 
sunt dispuși să mai îndure o 
vreme chinurile tranziției, 
speră în zile mai bune.

însă toate, deci și aș
teptările oamenilor, au o 
limită. Iar dacă ea ar fi numai 
până la anul viitor, cum cu op
timism sublinia Ion Dia- 
conescu, încă ar fi suportabil. 
Sau dacă privatizarea s-ar 
accelera, economia s-ar 
revigora, viața socială ar in
tra curând pe un făgaș nor
mal, după afirmațiile pre
ședintelui PD și al Senatului, 
Petre Roman, poporul ar

| TVR Timișoara 12.05 
! Secretul (s/r) 13.00 Secretele
I nisipului (s/r) 14.10 Șeicul (s/ 
| r) 16.30 Tribuna partidelor
■ parlamentare 17.10 Sailor 
‘ Moon (d.a) 17.35 Casă de 
I piatră (s) 18.00 Medicina 
| pentru toți. Boala Alzheimer 
I 19.0 Sunset Beach (s, ep. 82)
■ 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
I spun! 20.00 Jurnal, meteo,

| în lume (do) 0.20 Fotbal Meci 
■ II în etapa a 4-a a Ligii 
^Campionilor (înreg.)
X _ ___ __

Obosiți de lupta zilnică 
pentru supraviețuire, su
fletul nostru încearcă o 
evadare, gândurile noastre 
devin forțe tainice, iar pașii 
Vieții ne-ndreaptă pe dru
muri ce sunt scrise în 
Cartea Vieții. Veșnic în 
căutarea săgeții timpului, 
pen tru a ști cine sun tem, de 
unde venim, încotro ne 
îndreptăm, simpli trecători 
prin Viată, pulsul ne dă 
dovada ca trăim, dar uităm 
esențialul: CUM TRĂIM?

La orele dimineții, în 
liniștea unei duminici de 
toamnă, pașii mă poartă pe 
aleile parcului îmbrăcate 
de frunze in toate culorile 
d-nei Toamne, chemându- 
ne parcă să pășim spre ele. 
Ici, colo se-aude un foșnet 
de frunze ce cad, o adiere 
m-atinge blând pe față și 
inspir cu putere din aerul 
dimineții mirosul unic de 
toamnă.

Ridic privirea la cer, 
copacii iau forme ciudate, 
pe un cer albastru și rece 
soarele jucăuș trimite ra
zele să ne-ncălzească. Pri
virea îmi este atrasă de doi 
bătrânei ce mergeau mână- 
n mână, răsfirând cu pași 
mărunți covorul de frunze 
uscate din față, o poartă 
imaginară de intrare dintr- 
o lume în alta, ca o mișcare 
de ac pe cadran ul timpului.

Se așază pe-o bancă, 
părul lor alb sclipește în 
soare, încadrându-le chipul 
cu raze, ca o imagine de 
sfinți desprinsă parcă din 
icoane. Gestul mâinii lor, 
parcă de liniștire, exprimă 
că în acele momente 
vorbele nu-și au rostul, 

E VREMEA BILANȚURILOR■
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tvr i
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.0 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 11.00

| ediție specială 21.30 Fotbal
■ Meci I în etapa a 4-a a Ligii
■ Campionilor (d) 23.35 Jur- I naiul de noapte 23.50 Cultura

acum ceea ce simți nu poți 
reda în cuvinte.

Privirea lor se în
dreaptă spre cer, apoi în 
Jur. Mă opresc parcă stân
jenită și surprind în ochii 
lor înțelepciunea cu care 
trebuie să mulțumim că ni 
se oferă șansa de a exista 
pe acest pământ, șansa de 
a privi soarele, cerul, 
existența unei flori, a 
unui copac, fără de care 
cum poți să-ți imaginezi 
existența noastră?

Viața este un dar pe 
care trebuie să știm să-l 
prețuim, preocupările 
noastre zilnice ne istovesc 
și ne seacă sufletul, ne 
așază în alte lanțuri pe 
care nule dezlegi decât în 
toamna vieții; atunci ai 
timpul să te regăsești pe 
Tine, iar în sufletul tău să 
păstrezi mereu aer de 
primăvară.

E minunat ce putere 
au doi oameni, când în 
viața lor a pătruns 
Permanența, când nu 
construiești nimic din 
nisip, a-ți regăsi expresia 
de bine ■ acesta este 
idealul. Mă-ncearcă un 
sentiment egoist, că sunt 
singură, iar ei au întors 
clepsidra timpului îm
preună, la bine, la greu au 
fost mână-n mână.

Mă uit la ceas, timpul 
a trecut, mai privesc o 
dată în jur la ceea ce las 
în urmă : clipe de liniște, 
unice, de regăsire, și-mi 
amintesc de Mircea 
Eliade:” Dacă Dumnezeu 
nu există, atunci totul nu 
este decât cenușă. ”

Carmen MICU

accepta expresia aceluiași, 
potrivit căreia actuala 
coaliție este condamnată să 
guverneze împreună. Deși, 
iată, zilele trecute, ex-prim- 
ministrul Petre Roman a 
lansat o idee stupefiantă, 
unanim respinsă, respectiv 
varianta unui guvern 
minoritar, probabil al PD, 
afirmând că este pesimist în 
privința viitorului coaliției de 
guvernământ.

Condamnată sau nu, 
actuala guvernare trebuie 
remaniată. Și asta cu cât 
mai repede cu atât mai bine. 
Pentru că_un nou bilanț se 
apropie. în 29 noiembrie 
a.c. va fi rândul peședintelui 
țării, Emil Constantinescu, 
să-și prezinte bilanțul unui 
an de la alegerea în 
suprema funcție în stat. 
Poate atunci să auzim cu 
adevărat și de mai bine.

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) 13.30 Portret în 
oglindă (r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.00 Limbi stră
ine: germană 15.25 D.a 15.50 
Tribuna partidelor par
lamentare 16.00 Micaela (s) 
16.55 Cristal (s9 19.00 Club 
2020 (em. de știință) 19.30 
Dreptul la adevăr. Cronica 
cenzurii românești (IV) 20.00 
Secretul (s) 22.00 Un om cu 
greutate: Diva (f. Italia/ 
Franța/Ger.)

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40

Spital pentru copii 
și tineri bolnavi de 

diabet zaharat, 
hemofilie și alte 

boli cronice
începând cu data de 1 

septembrie 1997, în stațiunea 
Buziaș, din județul Timiș, a 
început să funcționeze 
“Centrul medical pentru copii și 
adolescenți “cu profil de diabet 
zahafrat, hemofilie și alte boli 
cronice, unicul din țară de 
acest fel.

Ne bucură faptul că în 
această lume, confruntată cu 
nenumărate probleme, mai 
există unii oameni cu suflet de 

UNT GEST UMANITAR 
EXTRAORDINAR

aur care se gândesc și la 
ajutorarea semenilor aflați în 
suferință, mai ales la copii. în 
acest caz există speranța că 
acest act umanitar poate 
aduce un folos important cate
goriilor de copii și tineri bolnavi 
și din județul nostru, mai ales 
că totul este gratuit.

Rezultat al colaborării 
dintre Fundația “Cristian 
Șerban pentru ajutorarea 
copiilor bolnavi" și Spitalul 
clinic nr.1 județean Timișoara, 
acesta oferă condiții moderne 
de investigații, tratament, 
educație medicală și recu
perare având caracterul unei 
secții de postcură în vederea 
ameliorării terapiei, educația, 
recuperarea și reabilitarea 
copiilor cu diabet zaharat, 
hemofilie și alte boli cronice.

Aspect din biblioteca Clubului “Siderurgistul” din Hunedoara

Legea lui Burke (s/r) 10.30 
Prea repede, prea tânăr (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.10 Printre rânduri (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Justiție 
îndoielnică (f. SUA 1994, p. 
I) 16.00 întoarcerea Sfântului 
(s, ep. 9)17.00 Muppets 
Show (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Răpirea 
Sabinelor (f. ist. Franța/ltalia 
1960)21.30 Doctor Bramwell 
- o femeie ambițioasă (s, ep. 
9) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

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.

Activitatea se va' 
desfășura pe serii, astfel: 31 
X-17XI; 20X) -7XII; 10X11 
- 27 XI11997; 3 1-201; 231- 
911; 12 II - 8 III; 9 III - 21 III; 
24 III - 10 IV; 13 IV- 30 IV; 
10V-24 V; 26 V-9 VI; 12
VI - 29 VI; 2 VII - 19 VII; 22
VII - 8 VIII; 11 VIII - 29 VIII 
1998, dar se poate ca 
perioada internării să fie mai 
mică sau mai mare. Copiii și 
tinerii până la vârsta de 25 
de ani din județul 
Hunedoara pot să se 
interneze, inclusiv în cursul 
anului școlar. Internarea va 
avea loc după o prealabilă 
planificare la telefonul și 
faxul 056/167286 sau 056/ 
332080 sau prin scrisoare 
pe adresa Fundației 
“Cristian Șerban", str. Avram 

lancu, nr. 18, Buziaș, județul 
Timiș, cod 1919.

Desigur că ei vor rămâne 
în continuare (și în special) 
sub îndrumarea medicului 
ce îi tratează în județ și se 
speră într-o legătură și mai 
strânsă între medicii curanți 
și centrul din Buziaș, inclusiv 
în scris în ambele sensuri 
(bilet de internare, respectiv 
de externare).

în condițiile atât de 
precare ale asistenței aces
tor categorii de copii și tineri 
și în situația de sărăcie în 
care se află familiile lor, 
Centrul medical le asigură 
condițiile îmbunătățirii tra
tamentului și dispensarizării 
pe durată îndelungată.

Centru! antidiabetic Deva

(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Capcana timpului (s) 12.00 
De partea legii (s/r) 12.55 
Știri 13.00 Un loc liniștit la 
țară (f/r) 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 români fericiți 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Cine-i șeful? (s) 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Săraca fată bogată 
(dramă SUA ’87, p. 1)22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 224) 22.45 
Sledge Hammer (s, ep. 30) 
23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Cei șapte 
Magnifici (f. SUA 1960) 2.50 
Știrile PRO TV

Tiriilbuiir^^ix 
CuivâiraoflWii’

Se dorește să se 
facă lumină?
Citesc fiecare număr al 

ziarului “Cuvântul liber”. Am găsit 
în el articole care au exprimat cu 
mare exactitate tocmai ceea ce 
vrea să spună țăranul, omul de 
rând de la sat sau de la oraș. 
Ziarul, în mare parte, exprimă 
neajunsurile omului truditor, 
abuzurile și nedreptățile ce i s-au 
făcut și propunerile către cei aleși 
să le rezolve. Dar nu se aude!

în numărul 1997 din 10 
octombrie a.c. am reținut două 
articole - "Politicienii și politica lor" 
și "Alergătura pentru pământ" 
care se completează foarte bine, 
articole pe care le susțin din toată 
inima fiindcă oglindesc realitatea 
din județ și din țară. Cinste 
autorilor acestor articole!

Cu eforturi mari și sacrificii a 
fost terminată și dată în 
exploatare linia ferată Deva-Brad, 
ceea ce scurtează mult distanța 
dintre cele două localități și leagă 
zona de nord-vest, Țara Za- 
randului, cu reședința județului. 
Dar, în timp ce se trâmbițează pe 
toate căile despre facilitățile 
aduse Țării Moților, se atentează 
la cel mai elementar drept al 
locuitorilor acestui ținut dea putea 
circula mai ușor, prin închiderea 
acestui segment de linie. Cred că 
motivul tasării terasamentului 
între stațiile Stoieneasa și 
Ormindea este numai un pretext, 
închiderea liniei fiind dictată de 
alte interese. Dacă se dorește cu 
adevărat să se facă lumină și 
dacă cineva dorește binele celor 
izolați de centrul județului s-ar 
putea cerceta dedesubturile 
acestei măsuri.(Romulus 
Ciorogariu, satul Ociu, nr,73/A, 
comuna Vața de Jos)

ANTENA 1 'i
- DEVA I 

08.00-08.15 Știri locale I 
(D I

17.30- 17.45 Interviul |
săptămânii I

17.45-18.00 Știri locale ■
19.30- 19.45 Știri locale .

(r) j
PRO T'/-DEVA |

06.15 Interviurile B.
Walters '

06.35 Desene animate I 

06.45-07.00 Știri I 
locale(r) I

18.00 Știri pe scurt | 
18.05 No comment ș 
18.15-18.25 Vorbiți aici | 

- em. realizată de A. Bena .
22.05-22.15 Știri locale^* 1

Miercuri, 
5 noiembrie

O Berbec (21 111-20 IV)
Dacă nu reușiți să 

colaborați cu colegii, vina 
vă aparține, căci n-aveți 
răbdare. Reduceți din 
pretenții sau rezolvați 
singur problemele.

Z>Taur(21 IV-21 V)
Irascibilitatea vă este 

calmată de înlâlnirea cu 
alți membri ai familiei. 
Amânați o călătorie, căci 
riscați să pierdeți bani. O 
nouă relație vă entu
ziasmează.

OGemeni ( 22 V - 22 VI)
Afacerile sau problemele 

profesionale încercați să 
le rezolvați împreună cu 
apropiații. Șansa vă su
râde, dar atenție să nu 
riscați inutil. Prudența să 
fie prioritară.

O Rac (23 VI- 23 VII)
Din neatenție puteți 

pierde bani. La slujbă sunt 
posibile discuții aprinse. 
Cauza acestor neplăceri 
este o instabilitate ner
voasă apărută din senin.

O Leu (24 VII-23 VIII)
Aveți prea multe de 

făcut, iar energia dv este 
minimă. Noroc cu atenția 
și puterea dv de con
centrare. S-ar putea să 
aveți necazuri cu un 
animal.

O Fecioară (24 VIII - 22 IX)
Ați face bine să vă 

puneți în practică planurile 
căci energia fizică și 
mentală vă ajută. Este bine 
să fiți prudent și să nu 
începeți prea multe dintr-o 
dată.

Z Balanță (23 IX - 23 X)
Riscurile pentru pro

punerea ce vi se face sunt 
mai mari decît vă așteptați. 
Activitățile comerciale pot 
fi riscante pentru dv. O 
rudă are nevoie de bani.

O Scorpion (24X-21 XI)
O persoană pe care o 

cunoașteți vă poate da o 
mână de ajutor. Amânați- 
vă pretențiile dacă simțiți 
vreo împotrivire. Abia mai 
faceți față cheltuielilor.

O Săgetător (22 XI - 20 XII)
Discuțiile în contra

dictoriu cu partenerii v-ar 
putea fi potrivnice. în 
schimb, într-un grup, vă 
veți dovedi nivelul spi
ritual.

O Capricorn (21 XII -19 I)
Apar schimbări în 

familie; puteți achiziționa 
unele lucruri pentru casă. 
Dacă vreți să nu vă 
supărați prietenii renunțați 
să vă exprimați sus
piciunile.

^Vărsător (20 I - 18 II)
O discuție aprinsă cu 

colegii, în care vă susțineți 
cu înverșunare punctele 
de vedere. Dacă vreți să 
aveți colaborarea lor, mai 
dați-le și lor dreptate.

O Pești (19 II-20 III)
în relația cu partenerul 

de viață se vor descărca 
tensiunile acumulate în 
ultima vreme. Dacă vreți 
să nu aveți probleme, 
trebuie să vorbiți mai 
puțin.

netesecp< j
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La Campionatele naționale 
de la Brașov 

Comportare meritorie a 
sportivilor din Orăștie

în urmă cu puțin timp, la Brașov s-au 
desfășurat Campionatele Naționale de 
Karate - Kata la care au participat karatiștii 
de la Dacicus Orăștie (antrenor Nicolae 
lordăchescu). Din țară au fost prezente 
formații bine cunoscute - Steaua, Dinamo, 
Rapid, din Timișoara, Bacău, Cluj, Sfântu 
Gheorghe, Brașov, Sighet ș.a.

Din Orăștie, au evoluat 3 echipe, două 
de băieți și două de fete, reprezentante ale 
Clubului din localitate, Dacicus, care au 
izbutit să se claseze în primele cinci locuri 
pe țară:

La feminin, Dacicus a ocupat locul 2 și a 
intrat în posesia titlului de vicecampioană 
națională. Din echipă au făcut parte Dana 
Buciuman, Silvia Ghenescu și Ancuța Pârjol.

La masculin formația Filigaș Șoit, Emi- 
net Șoit și Ovidiu Ghenescu a ocupat locul 
4, doar la o zecime de locul 3, iar echipa 
Mihai Crăciun, Leonard Scurtu și Florin 
Negreanu s-a clasat pe locul 5.

La individual, Filgas Șoit a ocupat primul 
loc la seniori, iar la cădeți pe primul loc s-a 
clasat fratele său Eminet Șoit.

în clasamentul general, la fete individual, 
Silvia Ghenescu se află pe locul 5. Aceste 
succese se datorează multor ore de antre
namente și pregătire a tinerilor sportivi, muncii 
neobosite a antrenorului și sprijinul spon
sorilor, cărora le mulțumim și pe această cale.

(Vasile HOREA, Orăștie) 
\_______________________ /

. ..arbitrii și orservatorr i.i
IM W9 NOIEMBRIE 

IIIIIZIAII
MIN.GHELARI - METAL CRIȘCIOR 
arbitri: Traian Melha, Nicolae Pândărelu, 
Daniel David, obs. Nicolae Stanciu. 
F.C.PAROȘENI-VULCAN - MIN.ANINOASA: 
Petre Popa, Remus Azamfirei, Cristian 
Kuszai, obs. Achim Nechif.
CONSTR.HUNEDOARA - MIN.LIVEZENI: 
Stan Hanzi, Eugen Ambruș, Valentin 
lacob, obs. C.Cărare.
VICT.CĂLAN - MIN.TELIUC Adrian 
Costea, Daniel Lada, Tiberiu Nistor, obs. 
Grigore Macavei.
CASINO ILIA - DACIA ORĂȘTIE: Vasile 
Capotescu, Flavius Sterean, Aurelian 
Lagu, obs. M.Pădurean.
CFR MARMOSIM - RETEZATUL HAȚEG:> 
Gabriel Macavei, Daniel Tirt, Răzvan 
Avram, obs. Petru Spărios.
AURUL BRAD - MIN.BĂRBĂTENI: Erno 
Magyari, Andrei Tordk, Cornel Pop, obs. 
Mircea Sârbu.

DE LA SUBCOMISIA DISCIPLINĂ 
ARBITRI:

Arbitrii Petru Zlate a fost suspendat pe 
2 etape, Daniel Ciocanu și Sorin Corpadi 
pe o etapă, toți din Lupeni, pentru inter
pretarea neuniformă a regulilor de joc la 
meciul Constr.Hunedoara - Met. Crișcior.

Arbitrul Cornel Popescu (Hunedoara) 
este suspendat pe o etapă pentru inter
pretarea eronată a regulilor jocului la 
meciul Start Deva - Gl. Geoagiu și Daniel 
llincea a primit avertisment.
----- ------ P

Și în campionatul Județean, fotbal de 
calitate!

Convorbire cu prof, Mircea Sarbu, președintele Asociațieijudețene de fotbal

-în cadrul celor 7 
competiții fotbalistice 
județene remarcăm 
preocuparea AJF pen
tru buna lor organi
zare. Recent s-a în
cheiat turul campio
natului județean. Ce 
ne puteți spune în a- 
ceastă privință?

- în ediția '97 - '98 
în campionatul jude
țean au fost prezente 

la start un număr de 10 echipe, marea lor majo
ritate fiind reprezentante ale unor comune din 
județ. Dintre acestea, două cluburi sunt private, 
respectiv Fotbal Start '91 Deva și CIF Aliman Brad. 
La finalul turului, pe primul loc s-a situat Santos 
Boz, care aspiră cu certitudine la promovarea în 
Divizia D. Frumoase disponibilități au demonstrat 
și ocupantele locurilor 2 și 3, Unirea Vețel și 
Foresta Orăștie, care, pe lângă faptul că au 
promovat câțiva jucători tineri și drept urmare și-
au îmbunătățit mult jocul, aceste cluburi se 
preocupă și de continua dezvoltare a bazei ma
teriale. Un cuvânt bun li se cuvine și echipelor de 
la mijlocul clasamentului, Avântul Zdrapți, Gloria 
Geoagiu, CIF Aliman Brad și Victoria Dobra, care 
s-au străduit să se prezinte și la meciurile din

■■ " ■

& DIVIZIA Bl DIVI2IA
TINERET-REZERVE

Rezultatele etapei a 13-a: 
Precizia Săcele - Foresta II Fălticeni 10- 
0; Gloria Buzău - Dacia Un.Brăila 2-1; 
Astra Ploiești - F.C.Brașov 2-0; Midia 
Năvodari - Nitramonia Făgăraș 3-0; 
F.C.Onești - Metrom Bv. 2-0; Petrolul 
Moinești - Dunărea Galați 1-0; Poli lași - 
Met.Plopeni 3-0; Poiana Câmpina - 
Dunărea Călărași 4-0; Tractorul Bv.- 
Rocar 3-0.

CLASAMENTUL
1. ASTRA PL. 13 11 2 0 29-6 35
2. F.C.ONEȘTI 13 10 1 2 37-13 31
3. F.C.BRAȘOV 13 8 3 2 19-9 27
4. TRACTORUL BV. 13 8 2 3 24-9 26
5. PRECIZIA 13 7 2 4 25-14 23
6. PETR.MOINEȘTI 13 7 1 5 28-19 22
7. MIDIA NĂV. 13 7 1 5 21-22 22
8. METROM BV. 13 6 2 5 13-13 20
9. POLI IAȘI 13 6 1 6 20-18 19
10. POIANA C. 13 5 2 6 21-19 17
11. ROCAR BUC. 13 5 2 6 16-23 17
12. FORESTA II 13 4 3 6 15-27 15
13.DACIAUN.BR. 13 4 1 8 27-27 13
14.GL.BUZÂU 13 2 5 6 13-25 11
15. NITRAMONIA 13 3 1 9 15-20 10
16. MET.PLOPENI 13 2 4 7 7-24 10
17. DUN.GALAȚI 13 2 3 8 14-27 9
18. DUN.CĂLÂRAȘI 13 1 2 1C 8-37 5

Etapa viitoare: F.C.Onești - Dacia; 
Dun. Galați - Precizia; Dun. Călărași - 
Poli lași; Met.Plopeni - Petr.Moinești; 
Nitromania - Poiana; F.C.Brașov - Midia; 
Metrom - Astra; Foresta II - Tractorul; 
Rocar - Gl.Buzău.
\,___________________ 2 

deplasare cât mai bine pregătite.
- Cum se explică locul ocupat în partea infe

rioară a clasamentului, al unor formații bine cotate 
până acum?

- într-adevăr, nu au confirmat în acest tur de 
campionat ocupantele ultimelor trei locuri - Gloria 
Bretea Română, Minerul II Ghelari și Fotbal Start 
'91 Deva, surprinzându-ne și pe noi comportarea 
fotbaliștilor de la Ghelari și Deva, care, deși dispun 
de posibilități pentru a fi mai bine clasați, au mani
festat unele slăbiciuni, chiar în meciurile de acasă, 
și din acest motiv se află pe un loc inferior valorii 
componenților echipelor, a conducerii lor tehnice. 
Nu ne îndoim că în retur își vor reveni. Aș mai 
remarca faptul că, în tur, s-a îmbunătățit și starea 
disciplinară, că s-a manifestat un singur incident 
regretabil, la meciul Gl.Bretea Română - Fotbal 
St.Deva, lăsat cu cuvenitele sancțiuni.

- Vă rugăm un gând pentru retur.
- îmi exprim convingerea că în retur, cu spri

jinul secțiilor de fotbal și îndeosebi al primăriilor 
(așa cum o fac cele din Brănișca, Vețel și Geoa- 
giu), dar și al sponsorilor, desfășurarea activității
fotbalistice să se ridice și Deva, în viitor, la un nivel 
superior, care să se concretizeze în jocuri mai viu 
disputate, în spirit de fair-play, care să atragă un 
număr sporit de spectatori pe stadioane.

Sabin CERBU

JUNIORI
Rezultatele etapei nr.12:

MIN.BĂRBĂTENI - MIN.GHELARI (neprez.) 3-0

MET.CRIȘCIOR -F.C.PAROȘENI-VULCAN 0-3

MIN.ANINOASA -CONSTRUCTORUL HD. 2-6

MIN.LIVEZENI -VICTORIA CĂLAN 1-1

MIN.TELIUC - CASINO ILIA 5-0

DACIA ORĂȘTIE - CFR MARMOSIM 5-0

RETEZATUL HAȚEG - AURUL BRAD 2-13

CLASAMENTUL
1. DACIA ORĂȘTIE 12 9 2 1 52-13 29

2. AURUL BRAD 12 9 1 2 53-13 28

3.F.C.PAROȘ-VULCAN 12 8 3 1 55-13 27

4. MIN.BĂRBĂTENI 12 6 3 3 33-20 21

5. CFR MARMOSIM 12 6 3 3 25-19 21

6. CONSTR.HD. 12 6 2 4 33-24 20

7. M ANINOASA 12 6 0 6 35-25 18

8.VICT.CĂLAN 12 5 2 5 26-22 17

9. MIN.GHELARI 12 5 1 6 17-22 16

10.MIN.LIVEZENI 12 2 4 6 17-35 10

11.MIN.TELIUC 12 3 0 9 28-39 9

12.MET.CRIȘCIOR 12 3 0 9 20-38 9

13.CASINO ILIA 12 3 0 9 12-66 9

14.RETEZATUL H. 12 2 1 9 16-73 7

Etăpa viitoare: Min.Ghelari - 
Met.Crișcior; F.C.Paroșeni-Vulc. - Min. 
Aninoasa; Constr.Hd - Min.Livezeni; 
Vict.Călan - Min.Teliuc; Casino Ilia - 
Dacia Orăștie; CFR Marmosim Simeria 
- Retezatul; Aurul Brad - M.Bărbăteni

— — —=2
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PREMIERĂ ÎN ȘAHUL 
HUNEDOREAN

Divizia secundă a campionatului națio
nal de șah pe echipe mixte s-a disputat 
conform regulamentului într-o singură 
serie cuprinzând echipe din toate județele 
tării. Competiția s-a desfășurat în stați
unea Slănic Moldova în perioada 16-26 
octombrie 1997 pe durata a 9 runde în 
sistem elvețian.

Evoluțiile bune din ultimii ani cînd 
echipa a ocupat locuri fruntașe (3 și 4), 
foarte aproape de promovare, prevesteau 
evoluția de excepție din acest an când au 
ocupat locul 1 și dreptul de a participa în 
campionatul divizionar A. Aceasta în 
condițiile în care au fost legitimați încă 4 
maeștri ai sportului din care 2 interna
ționali și 1 FIDE, pe lângă cei 5 existenți 
până la data începerii campionatului. 
Echipa a dominat campionatul menți- 
nându-se pe locul I din runda a 2-a până 
în final, obținând 8 victorii, 1 meci egal (cu 
Hidrocon Bacău), fără nici o înfrângere, 
totalizând 59 de puncte de partidă. Alături 
de echipa județului nostru a promovat și 
echipa "Voința-Petrol” Timișoara, urmată 
de echipe cu pretenții de promovare : 
“Hidrocon” Bacău, “Medicina” Constanța, 
“Metalurgistul" Cluj, “Hidroconstrucția” 
București, “Mondiala” Satu Mare etc. De 
menționat că în meciul direct Clubul de 
Șah Deva a învins echipa din Timișoara 
cu scorul de 6,5 - 3,5. (Echipele fiind 
compuse din 10 jucători și 5 rezerve pe 
mese de joc : 6 seniori, 2 senioare, 1 
junior și o junioară).

Autorii acestui rezultat deosebit în 
ordinea meselor de joc sunt : Ion Glo- 
deanu, Codruț Florescu, luliu Hegeduș, 
Călin Dragomirescu, Endre Ambruș, loan 
Adam (căpitan.adj.echipă), Flaviu Dăian, 
Vasile Ismănescu, Angela Grigorieva, 
Ligia Gheorghiu, Diana Morar, Alexandru 
Popoviciu, Elena Popoviciu, Simona 
Savu. Căpitan de echipă nejucător - 
Corneliu Hotăran, conducător lot - loan 
Grecu. întreaga echipă s-a comportat la 
nivelul valorii sale, constant, rezultate 
peste media echipei obținând Alexandru 
Popoviciu 83%, luliu Hegeduș și Endre 
Ambruș 78%. Au încheiat campionatul 
învinși I.GIodeanu, A.Popoviciu și E. 
Popoviciu.

Performanța a fost sprijinită de nume
roși iubitori ai jocului de șah, dintre aceș
tia detașându-se societățile comerciale 
“CIP Audio Video Film” și “Projet P and C 
Impex” SRL Deva.

Obiectivul clubului la prima participare în 
divizia superioară (compusă numai din 10 
echipe) este clasarea în primele 5 formații. 
Nu îl considerăm prea optimist, l-am stabilit 
ținând seama de valoarea fiecărui jucător 
propriu și a celor din echipele concurente. 
Vor fi necesare 2 transferuri pentru a 
asigura rezerve la nivelul jucătorilor de 
bază. Cerințele organizatorice și admi
nistrative necesare unei echipe sportive 
profesioniste vor fi realizate din timp, 
cerându-se sprijinul Primăriei municipiului 
Deva, Prefecturii județului, Consiliului 
județean și Direcției Județene pentru Tine
ret și Sport Hunedoara.

Corne tiu HOTĂRAN,

Președintele Comisiei județene de șah
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REFORMĂ RESTRUCTURARE
în ciuda crizei prin care trece mineritul,

Infomin 5.A. va răzbi Jucând

Având ca principală 
activitate asigurarea de 
prestații informatice necesare 
industriei miniere, bene
ficiind, pe această cale, de 
carura impunătoare a unui 
beneficiar important cum a 
fost R.A.C. Deva, Infomin 
S.A. este afectată, mai direct 
sau mai indirect, de criza prin 
care trece mineritul în zonă. 
Conform programului de 
restructurare întocmit de 
Infomin în baza prevederilor 
Ordonanței nr. 9, amendate 
cu cele stipulate în 
Ordonanța 22, erau pre
văzute pentru disponibilizare 
15 salariați. S-au înscris pe 
liste ca _ să plece 19 
persoane. întâmplarea nedo
rită face ca după desfacerea 
contractelor de muncă, 
procesul de compensare să 
înghețe, cei disponibilizați 
neprimind nici până astăzi 
vreun leu din sumele promise 
d ■ ivern. "După părerea 
mea, din cauza eschivării 
1 arii unei decizii clare la 
nf/nlul Ministerului Muncii și 
F ctiei Sociale, oamenii și

lată o întrebare ce ne 
. ie serios pe gânduri dacă 

| • • ’•jferim la dezvăluirile 
jte într-un raport al pres- 

joasei Deutsche Bank. 
Potrivit acestui raport, care se 
bazează pe analiza indica

tor economici și financiari 
a: țărilor Europei de Est, 
Bulgaria este țara cea mai 
vulnerabilă, urmată de Ro
mânia, Ucraina și Turcia, 
probabilitățile de crah financiar 
în aceste țări fiind de 80, 40 și 
respectiv, 30 la sută în 
următoarele12 luni. Crahul 
financiar este determinat de o 
degradare a situației finan
ciare superioară hiperinflației, 
caracterizându-se printr-o de
preciere a monedei naționale 
cu mai mult de 15 la sută, în 
raport cu dolarul american, 
într- o perioadă de 30 de zile. 
O asemenea stare de lucruri 
■s-a petrecut deja în țara 
noastră în lunile ianuarie- 
tebruarie a.c., când leul s-a 
depreciat cu sută la sută.

fpii CRAH 
TF FINANCIAR?

Luând în considerare 
aprecierile experților occi
dentali, rezultă că ia actualul 
curs de schimb, leul este su- 
praapreciat cu circa 20 la 
sută. Chiar președintele Băncii 
Naționale Române, dl 
Isărescu, afirma că este fi
rească deprecierea în conti
nuare a monedei naționale, 
dar BNR este pregătită să 
evite prăbușirea bruscă, 
spunând totodată că rezerva 
valutară la actualul volum al 
pieței monetare poate calma 
piața și face față speculațiilor 
timiae. Pot interveni însă fac
torii imprevizibili: populația, 
speculatorii puternici și gu
vernul. a căror acțiune se va 
amolifica odată cu trecerea la 
convertibilitatea leului. Recen
tele crahuri financiare produse 
în Thailanda, Mexic și Mala- 
ezia constituie un serios aver
tisment în acest sens. Oricum 
experții germani de la 
Deutsche Bank știu ei ce știu. 
Ei nu glumesc când este vor
ba despre lucruri serioase, 
punându-ne și pe noi în temă 
cu ceea ce ne așteaptă în cel 
mult un an de acum încolo.

Așa se întâmplă când 
economia este lăsată de iz
beliște, când nu există o stra
tegie clară de dezvoltare a ei.

Nicolae TÎRCOB

pe cartea informaticii
noi suntem purtați pe drumuri. 
De la Infomin toate 
documentațiile s-au depus 
pentru Ordonanța 22, iar 
acum se încearcă o inter
venție la Parlamentul 
României pentru amendarea 
ordonanței de așa manieră 
încât de prevederile ei să 
beneficieze toate unitățile ce 
au funcționat sub cupola 
mineritului". Până la cla
rificarea situației, când se va 
stabili dacă cei disponibilizați 
vor beneficia de Ordonanța 
22 sau doar de prevederile 
Ordonanței 9, conducerea 
firmei a rechemat la lucru 
cinci din foștii salariați. 
"împreună cu acești cinci 
salariați, precizează mana
gerul, numărul celor care 
lucrează la Infomin a ajuns la 
21, ceea ce reprezintă o 
calibrare corectă a per
sonalului nostru. Din fericire, 
plecarea celorlalți salariați nu 
a lăsat firma descoperită în 
posturile cheie."

Trecerea peste valul de 
disponibilizări a fost un 
semnal de alarmă în ceea ce

r
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îmi aduc aminte, în 
copilărie, când pe poteca, 
flancată de bălării, ca braz
da, pe atunci, ca o cicatrice, 
terenul viran și noroios de 
lângă blocul unde locuiam, 
trecea, în răstimpuri, mic, 
oacheș și gălăgios, un 
geamgiu ambulant. Și era 
de mirare cum țigănușul 
acela, filigranic și zdrențuit, 
aproape strivit de ghidajele- 
depozit ale “rucsacului” cu 
geamuri, putea striga, cu 
glas de tunet “ Geameee.., 
geameee... ! Hai la geamee 
!” Ciudata și întotdeauna 
surprinzătoarea apariție 
reprezenta suprema formă 
de manifestare a micului 
întreprinzător autohton, 
care, în anii roșii, ai celui 
de-al optulea deceniu, in
ventase, la minut, un 
“promo” ce merita toți banii: 
“Geamee... geamee..!”

Departe de vremea 
geamgiului ambulant, as
tăzi afacerile cu geamuri se 
fac cu totul altfel. în micul 
magazin de rame-geamuri 
al firmei Flovio Prest SRL 
Deva, port o discuție cu dl 
Emil Jula, geamgiu dar și 
copărtaș la deciziile care se 
iau în firmă. Am fost chiar 
eu însumi client al acestui 
mic magazin și mărturisesc 
că n-am plecat niciodată de 
acolo fără geamul sau 
oglinda de care aveam 
nevoie în casă. Firma 
merge pe picioarele proprii 
din 1994. Treptat-treptat și- 
a câștigat un nume și o 
piață de desfacere con
siderabilă. Din cele de
clarate de interlocutor a 
reieșit că pragul micului 
magazin este trecut de 
beneficiari din tot județul 
chiar dacă afaceri cu profil 
similar se află în mai multe 
orașe din județ. Secretul 
celor de la Flovio Prest 
pare a fi un preț corect, 

I_

privește viitorul societății. Dl 
manager Manea consideră ca 
nu sunt motive de îngrijorare. 
Activități alternativă au fost 
dezvoltate începând cu ani în 
urmă. S-au pus bazele unui 
compartiment de tehnore
dactare în care se realizează, 
printre altele, publicația de 
specialitate “Revista minelor". 
Există un compartiment care 
se ocupă cu instruirea celor 
interesați în domeniul in
formaticii. S-a dezvoltat o 
valență comercială a firmei 
care vinde echipamente de 
tehnică de calcul asigurându- 
se și service-ul aferent. In 
domeniul cercetării au fost 
abordate și proiecte cu un 
spectru de aplicabilitate mai 
larg. în acest an a ieșit din 
faza de probe un sistem 
informatic dedicat telegestiunii 
consumului de energie 
electrică. Utilizatorii acestui 
sistem pot urmări pe monitorul 
calculatorului cantitatea de 
energie consumată cu posi
bilitatea controlului acesteia.

ținut departe de adaosuri 
comerciale prea mari și o 
aprovizionare cu o struc
tură de marfă acoperitoare 
pentru solicitările care 
există. Firma este fur- 
nizoarea geamurilor unui 
mare număr de între
prinzători din construcții, 
activitate care-i asigură 
baza veniturilor. Se 
furnizează geamuri sim
ple, cu ornament sau 
geamuri cu grosimi 
speciale pentru izolare 
termică. Zilnic în micul 
magazin se taie cca. 200 
mp de geam, volumul de 
marfă vândut într-o lună 
depășind 16.000 de mp. 
Sclipirea profitului obținut 
este estompată de 
cheltuielile mari pe care 
trebuie să le angajeze 
firma. Dincolo de sumele 
destinate reaprovizionării 
cu marfă, trebuie plătită 
chiria pe spațiu, care este 
de milioane, precum și 
consumurile cu energia 
electrică, apa etc. La 
aceste cheltuieli se 
adaugă și pierderile înre
gistrate cu deșeurile de 
sticlă, care lunar în
sumează 2 tone. "Am 
discutat cu fabricanții de 
geam, cu cei care se 
ocupă cu recuperarea 
materialelor refolosibile, 
dar peste tot am întâlnit 
aceeași indiferență față de 
achiziția acestor prețioase 
deșeuri. Așa se face că 
lunar aruncăm la gunoi 
cantități imense de 
deșeuri”, precizează dl 
Jula. Ca perspectivă, din 
profitul obținut, se in
tenționează achiziționarea 
unui mijloc de transport 
propriu, tarifele plătite în 
acest moment pentru 
acest serviciu fiind extrem 
de mari.

A. SĂLĂGEAN
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Privind în perspectivă, 
interlocutorul apreciază că 
forța Infominului se va baza 
pe dezvoltarea a două 
activități de bază. Prima 
dintre ele urmărește crearea 
și predarea la cheie a unor 
sisteme informatice inte
grate și dedicate care pot 
monitoriza ,de la intrarea pe 
poartă până la depozitarea 
produsului finit, întreaga 
activitate a unei anumite 
firme. Astfel de sisteme au 
cucerit lumea vestică 
asigurând o eficiență deo
sebită oricărei activități pro
ductive sau comerciale. O a 
doua activitate este o mai 
veche năzuință a celor de la 
Infomin. Este vorba de o 
linie de asamblat calcu
latoare. Din cele declarate 
de dl Manea am reținut că 
au fost contactați deja 
furnizori de componente 
apreciindu-se că în cel mai 
scurt timp această activitate 
va putea începe.

__________ A. SĂLĂGEANy

„Statistica nu știe și nu face politică”
REP.: Sincer vorbind, 

statistica, în calitate de 
Instituție a statului, a suferit și 
suferă încă de un viciu de 
imagine. Dincolo de perioada 
statisticilor mincinoase până 
la hilar de dinainte de ‘89, sunt 
încă vii în amintire celebrele 
rapoarte ale lui Radocea ce 
cosmetizau cifre ce nu 
conveneau politicului. Aș vrea 
să vă întreb ce garanții poate 
avea cetățeanul că cifrele 
emise de singura instituție 
abilitată să dea publicității 
date oficiale din economie șl 
am numit Comisia Națională 
de Statistică, sunt corecte ?

T.L.: Trebuie spus din capul 
locului că statistica nu știe și nu 
face politică. Există o delimitare 
clară între activitatea noastră 
internă și anumite tribune de la 
care s-au făcut publice “date" ce 
nu corespundeau realității. 
Toată filieța de la colectare și 
până la obținerea indicatorilor 
economici finali, care sunt puși, 
nealterați, la dispoziția celor ce 
ne tutelează, se bazează pe 
date și cifre reale. Că apoi, 
câteodată, rezultate “ajustate” 
ale statisticii au slujit unor 
interese partizane, aruncând 
nemeritat o lumină nefavorabilă 
asupra instituției noastre, sper 
să rămână o practică nefastă a 
trecutului. Vorbind de la nivelul 
meu de competență, pot spune

După cum i-am informat 
pe cititorii ziarului nostru prin 
articolul intitulat "Pentru 
ieșirea din criza de 
management" (publicat în 
nr.1987 al Cuvântului liber 
din 4-5 octombrie 1997), din 
inițiativa Centrului de afaceri 
Transilvania Deva (CAT) a 
fost organizat, împreună cu 
firma Canadian Executiv 
Service Organization 
(CESO) - Canada, un curs 
de marketing, management 
financiar și pregătire pentru 
parteneriate de afaceri.

în decada a treia a lunii 
octombrie a.c. cursurile 
respective s-au încheiat, 
permițând să fie trase unele 
concluzii încurajatoare în 
legătură cu activitatea de 
viitor.

De menționat că la 
aceste cursuri au participat

ttSCHIVERE MM URMI
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reprezentanți din 14 firme din 
județul nostru, unitățile 
respective beneficiind tot
odată de consultanță din 
partea celor doi experți cana
dieni, acțiune care a con
tinuat la sediul firmelor în 
special după ce s-au ter
minat cursurile teoretice. în 
cadrul programului ce s-a 
desfășurat, pe lângă cele 14 
firme cu participanți la 
cursuri, alte 5 firme din județ 
au solicitat și au beneficiat 
de consultanță din partea 
experților CESO.

Referitor la evaluarea 
cursului iată câteva con
statări ale unor reprezentanți 
implicați în organizarea și 
desfășurarea acestora.

Dna Carmen Fica, 
reprezentantul firmei Prest 
Expert SRL Deva: “Aceste 
cursuri au fost binevenite 
prin tematica și studiile de 
caz, prezentând un interes 
deosebit, cu învățăminte 
practice folositoare. Subli
niez că din partea celor doi 
experți canadieni a existat 
preocupare pentru a ne înfă
țișa din experiența lor, ceea 
ce a făcut ca aceasta să 
constituie o premieră pentru

Dialog cu dl ec. 
Traian Laslău, 

director la Direcția 
județeană de 

Statistică
că de când sunt director la 
Direcția județeană de Statistică 
nimeni nu a venit la mine să-mi 
impună vreo modificare a unei 
cifre. Așa că ne asumăm 
răspunderea pentru corecti
tudinea tuturor rapoartelor date 
publicității și semnate de noi.

REP.: Este Hunedoara un 
județ mai greu pentru statistică 
decât altele ?

T.L.: întreaga activitate a sta
tisticii, înainte de ’89, monitoriza 
exhaustiv activitatea economică a 
județului. Lucru absolut posibil de 
făcut pentru cele 60 de firme de 
stat câte existau. După ’89 
explozia numerică a afacerilor 
particulare a ridicat numărul 
operatorilor economici la zeci de 
mii. în aceste condiții, astăzi se 
lucrează pe bază de eșantioane 
care pot fi reprezentative fie la 
nivel național, fie la nivel local sau 
la ambele nivele. Datele finale 
sunt centralizate apoi la București 
la Comisia Națională de 
Statistică. Pentru a obține o ima
gine cât mai reală a fenomenului 
economic local am procedat la o 
lărgire a sferei de cuprindere a 

mine. Sunt convinsă că' 
experții canadieni ar fi avut 
încă multe lucruri de spus 
din care fiecare să avem 
câte ceva de învățat. De 
aceea consider că în viitor 
este bine să se țină seama 
de necesitatea de a extinde 
durata unor astfel de 
cursuri, punând accentul pe 
detalierea unor subiecte 
cum sunt: întocmirea 
planului de afaceri, strategia 
de dezvoltare a unei firme, 
studiul pieței și altele.”

Prezent la încheierea 
cursurilor, dl Emil Szitar, 
președintele CAT Deva, a 
ținut să precizeze că: 
"Părerea mea este că prin 
participarea la aceste cur
suri reprezentanții firmelor 
în cauză au optat pentru 
schimbare, în speță pentru 
schimbarea mentalității, 

deziderat care nu este 
posibil de realizat decât prin 
acumularea de noi cu
noștințe legate de economia 
de piață”.

Abordând aspectele 
esențiale ale colaborării cu 
CESO, dna ec. Izabela 
Arșoi, director al CAT Deva, 
a remarcat: “Cred că a fost 
și este foarte bună cola
borarea noastră cu birourile 
din Vancouver și București 
ale organizației CESO, cât 
și cu cei doi consultanți - dl 
Dennis Loader și dl Jeremy 
Shrive. Intenția noastră este 
să păstrăm legătura cu 
această organizație, convin
gerea fiind aceea că experții 
prezenți la Deva se vor 
strădui să prelungească 
efectul cursurilor așa cum 
au promis căutând să 
găsească, eventual în 
Canada, firme cu activitate 
similară celor care au 
benficiat de consultanță, în 
scopul realizării de 
parteneriate. Nu există nici 
un fel de îndoială asupra 
eficienței organizării unor 
astfel de cursuri".

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB y .

agențițor economici monito
rizați. în momentul de față, pe 
diferiți indicatori statistici, 
prelevăm date de la mai mult 
de 12.000 de societăți co
merciale și tot cam atâtea 
afaceri individuale sau fa
miliare. Prelevăm date de 
bilanț, cifra de afaceri, nivelul 
producției, numărul perso
nalului, fondul de salarii, 
investiții sau structura patri
moniului. Profit de această 
ocazie pentru a reaminti tuturor 
agenților economici că datele 
economice pe care au obligația 
să ni le furnizeze sunt strict 
confidențiale, angajații direcției 
primind sancțiuni severe pen
tru facerea publică a datelor 
unei firme. Pe baza acestor 
date realizăm anchete struc
turale complexe, anchete în 
comerțul cu amănuntul, urmă
rirea dinamicii a peste 186 de 
produse industriale, iar ca 
previziune economică facem 
trimestrial anchete de con
junctură prin care se pot releva 
tendințele ce se fac simțite în 
economie. Tot în atribuțiile 
noastre intră și prelucrarea 
lunară a cca. 4500 de buletine 
demografice pentru cuan
tificarea nașterilor, deceselor, 
căsătorii, divorțurilor sau 
schimbărilor de domiciliu ce au 
loc în județ.

A. SĂLĂGEAN
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Adrian Enache 
- un showman solitar

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
i■ 
II 
I 
I

Prezența (și rămâne
rea) elevilor la școală, în 
sălile de clasă, a devenit 
condiționată în această 
perioadă friguroasă de 
eficiența agentului termic, 
mai exact de existența 
căldurii. Dacă în orașul 
Călan, spre exemplu, de
opotrivă elevi și cadre di
dactice au protestat și au 
recurs la reducerea orelor 
de curs din cauza frigului, 
în municipiul Hunedoara 
nu vor fi motive pentru 

Vii ajutoare axiale iieiilni 
elevii și stodeuții săraci

asemena temeri. Cel puțin 
așa a reieșit din cele pre
cizate de primarul muni
cipiului în cadrul unei con
ferințe de presă; deși în 
prezent mai sunt proble
me de termoficare la câ
teva unități școlare (Șc. 
gen. nr.9, Grupurile Șc. 
gen.nr.1 și 2), primarul 
asigură că în “toate școlile 
din Hunedoara va fi căl
dură”.
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- E greu să fii showman, 
Adrian Enache?

- E foarte greu, dar e minu
nat. Mai ales când îți dai seama 
că deocamdată ești cam singu
rul în peisajul muzicii românești 
care faci așa ceva. E greu și, în 
general, îți trebuie foarte mult 
tupeu pentru a trece peste niște 
bariere între care lumea este 
obișnuită să te vadă; dar nu cu 
riscul ca asta să pară doar o 
alternativă.

- în care din cele două ipos
taze - prezentator și solist - 
reușești să te exprimi mai bine?

- în ambele ipostaze sunt 
foarte pasionat de ceea ce fac. 
îmi place foarte, foarte mult să 
cânt, să fiu showman, să pri
mesc flori, pupicuri... îmi place 
tot ce e frumos.

- E perceptibilă de pe sce
nă o atracție a publicului tânăr 
spre muzica ușoară, pop, ro
mânească?

- Ceea ce s-a-ntâmplat în 
seara asta la Deva (ultima sea
ră a festivalului “Stelele Cetății” 
- n.n.), se-ntâmplă din ce în ce 
mai mult în țară și mai ales în 
discoteci. E un lucru demn de 
toată lauda că sunt discoteci în 
România care promovează 90 
la sută muzica românească, 
unde tinerii vin, cunosc textele, 
melodiile și cântăm împreună, 
realizând adevărate concerte- 
live alături de ei.

- Ce i-am putea dori lui A- 
drian Enache?

- După micuța Diana An
dreea (pentru care sunt fericit 
că o am), îmi mai doresc un 
băiat, un album, două sau trei, 
și să particip cu succes la festi
valurile organizate sub egida 
FIDOV, la care am fost invitat, 
în străinătate, începând cu '98.

Interviu realizat de

Georgeta BÎRLA

îmi scrii că nu ești o fru
musețe fizică, ești șomeră 
și ai trecut deja de 25 de 
ani... nu găsești o slujbă, ba 
pentru că nu ai “picioare 
lungi și frumoase sub fusta 
cât mai scurtă”, nu ai nici 
pile și nu mai ai sub 25 de 
ani ca să te poți încadra în 
cererile ce apar în ofertele 
de servicii. în plus ai ter
minat un liceu teoretic care 
nu-ți dă nici o calificare.

Ce e de făcut?
O întrebare pe cât de 

serioasă pe atât de spi
noasă pentru tine.

Dora, cât de serios ți-ai 
pus întrebarea:

- Ce mi-ar plăcea să fac 
și ce știu să fac?

Ofertele de serviciu sunt 
extrem de reduse, mai a- 
les că numărul șomerilor 
este în continuă creștere, 
dar asta nu trebuie să te 
împiedice să-ți pui între
barea de mai sus. Și dacă 
ai găsit un răspuns sper că 
vei găsi și forța necesară

... .  

pentru a-l pune în viață. O 
prietenă a mea, rămânând 
șomeră la vârsta de 28 de 
ani, și-a realizat visul din 
copilărie învățând și reu
șind la examenul de ad
mitere la postliceal, asis
tent medical. Chiar ea re
cunoaște că fără a rămâne 
șomeră poate și azi mai 
făcea aceeași slujbă pe 

care nu o iubea oricum.
Dora, dacă tot ești în șo

maj încearcă să folosești și 
să fructifici acest timp. Ce ți- 
ar plăcea să faci? Dacă nu 
ai calificarea necesară în
cearcă să obții întâi această 
calificare. încearcă, nu te 
lăsa doborâtă de vizibile 
impedimente. Doar cel ca
re încearcă poate reuși! 
Succes!

ina DELEANU

în sprijinul elevilor și stu
denților nevoiași Guvernul a 
elaborat Ordonanța nr.10, 
privind acordarea de aju
toare sociale suplimentare. 
Beneficiarii vor fi copiii care 
provin din familii în care ve
nitul final al fiecărui membru 
este mai mic decât salariul 
minim pe economie. în plus, 
liceenii trebuie să fie deș- 
tepți și cuminți (adică să 
aibă în anul școlar anterior 
media generală peste 8,50 

și nota 10 la purtare), pentru 
a beneficia de valoarea celor 
900.000 de lei ce le este 
repartizată. Elevilor claselor 
primare le-ar reveni 600.000 
de lei, celor de la gimnaziu 
800.000 de lei, iar studen
ților 1.000.000 lei. Suma 
totală a acestor ajutoare, ce 
se vor acorda sub formă de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
alimente neperisabile (și o 
masă pe zi), se ridică la 608 
miliarde de lei.

DESPRE TREPTE7E /MZARDttiW
1. Iubite, hai cu lupii! ți- 
am șoptit.

2. Mâna ta deasupra 
mâinii mele.
Durere peste durere.

3. Cu privirile făcute 
teasc 

te-adapi din rouă 
gleznei mele.

4. Cu corpul dureros 
frământat
mă-nalț până la aripile 
îngerilor.

5. Sunt cruce arzând 

pe care e răstignit 
universul.

6. Ploi necunoscute 
vin să-și verse 
puhoaiele 
necurse 
peste mine.
Cerurile mele rămân 

să rătăcească în beznă.

7. Sângele îmi curge 
îndărăt 
în strămoșul nebun.

Annemarie SORESCU 
elevă 

(Grup Șc. tnd. Metalurgic
Hunedoara)

Nunta la Săcărâmb 
(Certej) este, ca pre

tutindeni la români, prilej de 
bucurie. în haine de sărbă

toare (tradiționalele 
costume populare), cu joc, 
cu muzică și veselie, mirii 
sunt întâmpinați după ce 

au spus “Da” în fața ofițe
rului stării civile. Nu lipseș

te nici grâul ce se aruncă 
peste ei și nuntași, ca să le 

fie casa îmbelșugată și 
căsnicia fericită.

Foto: Anton SOC AC!

La trei ani și jumătate de 
la apariția lui Pump Aero- 
smith revine în actualitate 
cu un nou album de sen
zație intitulat sugestiv “Get 
A Grip”. Singlelul promo
tional Living’ On The Edge / 
Don't Stop un cântec aver
tisment adresat tinerilor și 
care se potrivește cu deviza 
grupului Aerosmith “Sex, 
Drugs And Rock’N’Roll” a 
figurat pe locul 4 în US Vi
deo Countdown și locul 19 
în UK (5.04.1993).

Apărut pe piață la 19 
aprilie 1993 albumul Get A 
Grip a figurat pe locul 1 în 
USA la 8.05.1993 și locul 7 
înUKIa 3.05.1993. Un nou 
extras pe single intitulat Eat 
The Rich/ Fever a ajuns 
No.1 în clasamentul Top 

Album Rock Tracks din re
vista Billboard și pe locul 34 
în UK (28.06.1993 ).

în luna septembrie gru
pul este invitat la MTV MU
SIC AWARD unde a câș
tigat categoria Viwer’s 
Choice cu piesa Living On 
The Edge, Aerosmith parti
cipând și la categoriile Best 
Metal/ Hard Rock Video și 
Video Of The Year. Pe piață 
apare o nouă culegere cu 
titlul Pandora’s Toys o conti
nuare a celebrei Pandora's 
Box.

Aerosmith revine în Eu
ropa alături de Mr.Big în 
luna octombrie, turneul cu

MUSIC BOX
prinzând 23 concerte. în 
paralel singlelul Cryin'/Walk 
On Down/ Love In An Ele
vator/ Janie’s Got A Gun a 
figurat pe locul 12 în Bil

AEROSMITH (XVI)

lboard (27.09.1993), No.2 
în US Top 20 Video Count
down (26.09.1993) și No. 17 
în UK (8.11.1993). La 13 
noiembrie grupul susține un 
concert la Sala Sporturilor 

din Budapesta primul con
cert din Europa de Est. Un 
nou extras pe single Ama
zing/ Gotta Love It lansat la 
27 noiembrie a intrat în Bil
lboard pe locul 94 (4.12. 
1993J, figurând pe locul 3 în 
Billboard Album Rock Tracks, 
locul 7 în UK Metal Charts 

și No.1 în US Top 20 Video 
Countdown (30.01.1994).

La sfârșitul lui 1993 gru
pul Aerosmith și albumul 
Get A Grip au fost prota
goniștii clasamentelor finale 

ale diverselor publicații de 
specialitate. Astfel în Bil
lboard au figurat la catego
riile : Top 200 Albums - locul 
14; Top Album Rock Tracks 
Livin’ On The Edge (locul 3) 
și Cryin’ (locul 4); Top Al
bum Artist/ Group No.7 și 
Top Album Rock Tracks Ar
tist No.1. în Hit Parader s- 
au clasat astfel : Top 5 Al
bum - locul 2; Top 5 Bands 
- locul 4; Top 5 Live Acts - 
locul 1 și Top 5 Videos - 
Livin’ On The Edge locul 1. 
în Rolling Stone au figurat 
la Best Band - No.4; Best 
Album No.4; Artist Of The 
Year - No.5 și Best Tour - 
No.5. în revista franceză 
Rock and Folk, Aerosmith 
s-a clasat pe locul 7 la cate
goria grupul anului, Joe Perry 

pe locul 3 la chitariști, Ste
ven Tyler pe 3 la soliști și 
Joey Kramer pe 5 la ba- 
teriști. în revista germană 
Musik Express Sounds, Ae
rosmith a figurat pe locul 3 
la Best Band.

în luna martie 1994 gru
pul a lansat singlelul Deu
ces Are Wild (No.1 în Al
bum Rock Tracks din re
vista Billboard la 12.03.1994) 
inclus pe albumul The Bea
vis And Butthead Experi
ence ce cuprinde secvențe 
difuzate în cadrul serialului 
de desene animate Beavis 
And Butthead intens difuzat 
de MTV.

- va urma -

Horia SEBEȘAN
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OFERTE DE 
SERVICII

VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂR1

• Vând sau schimb urgent 
garsonieră confort sporit, Doro
banți, bl. 27/10. Tel. 623616, 
612461, după ora 19. (3980)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, Micro 15. Tel. 
212281 (3818)

• Vând urgent complex co
mercial cu garaj reparații auto, 
situat la șosea, DN 7, sat Strei, 
construcție finalizată 75%. In
formații tel. 092348282. (3820)

• Vând garsonieră central. 
Informații tel. 211197 (3826)

• Vând casă Deva.Informații 
tel. 627066, între 17-21 (3831)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, b-dul Dece- 
bal, bl. 14,scara C, etaj 3, ap. 
21, Deva. (3568)

• Vând Dacia break, an 
fabricație 1993. Informații. Tel. 
211440.(3771)

• Vând tractor U 445, 
dublă tracțiune. Sat Trestia, nr. 
14, corn. Băița, Duma (3570)

• Vând ARO 320 Diesel, 
camionetă, vechime doi ani, 
stare excepțională. Tel. 216160 
orele 9- 18.’ (3569)

• Vând convenabil Renault 
14 Alpin cu talon și parbriz R14, 
triple R9 și bendix electromotor 
Mazda 626. Tel. 543340. (3701)

• Vând microbuz VW 22, an 
fabricație 1972, înmatriculat, 
stare de funcționare sau schimb 
cu Dacia 1300. Informații Hune
doara, Cuza Vodă, nr.6. (2565)

• Vând VW Golf, neînma
triculat, 950 DM, negociabil, 
telefon 054/647641, stare per
fectă. (3172)

• Vând autoturism Dacia 
1300, avariat, fără talon, Balșa, 
nr. 172. (3174)

• Vând urgent,avantajos, 
SRL fără activitate. 620156, 
625203. (3804)

• Vând mobilă veche, tele
vizor alb - negru, mochetă. Tel. 
621258. (3817)

• Vând pianină, fabricație 
1890, Leipzig, 4.000.000 lei. 
Tel. 225062 (3561)

• Vând telefoane celulare 
GSM, second hand, stare per
fectă, avantajos. Cumpăr tele
foane. Tel. 094 527724 (3830)

• Vând convenabil televizor 
color. Informații tel. 230652 
(3832)

• Vând motocultor cu plug și 
freză - Germania. Tel. 212463 
(3565)

• Vând jocuri distractive, 
Flipper, video, jocuri de sală, 
tel.651077. (3674)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Szekely Rivelino îl 
declar nul. (3623)

*' Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Roppelt Matei, 
eliberată de C. S. Hunedoara*.  
O declar nulă. (3825)

• Dureros omagiu tatălui Ale
xandrei Irimie din partea colegilor 
clasei a Xl-a -plastică. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

• Pierdut adeverință nr. 
286169, Armie Petru, Ohaba, 
nr.97, valoare 35000, piei. O 
declar nulă. (2668)

• Pierdut ordin compensare 
nr. 0519977 în valoare de 
50.000.000 lei, emis de Renel 
București, pentru SC Decebal 
SA Deva. Rugăm găsitorul să 
îl depună la sediul societății, 
Piața Unirii, 8, Deva. (3833)

ÎNCHIRIERI

• închiriez cameră mobilată 
cu baie, bucătărie. Tel. 624996 
(3821)

• Angajăm 20 tineri cu studii 
medii, sau superioare, vârsta 
cuprinsă între 18-30 ani, cu 
posibilități de promovare și 
câștiguri nelimitate. Informații la 
tel. 615390, între orele 10-16. 
(3813)

• Angajăm electroniști, 
eventual absolvenți tineri în 
specialitate. Informații la tel. 
233003, între orele 8-15 
(3829)

• SC COMTOUR LOWE 
SRL, cu sediul în Sîntuhalm 
nr.1 angajează de urgență 
bucătari calificați. Salariu 
400.000 lei. Informații tel. 
221113 (3834)

DIVERSE

• SC lunion Prod Corn SRL 
anunță depunerea documen
tațiilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu,cu sediul 
în Silvașu de Jos. (3702)

• Centrul medical Armedica 
anunță mărirea prețurilor la 
serviciile acordate, începând cu 
1 decembrie 1997. (2567)

LICITAȚII

• UNITATEA MILITARĂ 
0659 organizează în data de 
2 decembrie 1997,ora 16, la 
sediul din Deva, str. M. Emi- 
nescu, nr. 130, tel. 233342, 
233344, interior 157, 158, 
licitație publică pentru vân
zarea unui autoturism ARO 
244. Preț inițial de vânzare 
11.7T4.499 lei. (3835)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 6 săptămâni 
de când a plecat dintre noi 
scumpa noastră

SILVIA GRIBINCEA.
Slujba de pomenire se va ține 
joi, 6 noiembrie, ora 10, la 
Catedrala Ortodoxă "Sfântul 
Nicolae". Familia îndurerată. 
(3823)

• Au trecut deja 2 ani de 
când ai plecat și ne-ai lăsat cu 
inimile zdrobite, scumpa noas
tră soție, mamă și soacră

DEFRANT ANA (ICA)
Te plângem cu mult amar soțul 
Doru, fiica Adriana, fiul Dorin și 
ginerele Petre. Parastasul de 
pomenire va avea loc pe data 
de 5.11.1997 la Cimitirul Orto
dox Brad. (2669)

• Rodica Holinschi soție, 
Mihai, Cornelia și Horațiu 
nepoți anunță cu tristețe că au 
trecut 9 ani de când s-a stins 
din viață cel care a fost

IOAN HOLINSCHI

un soț și un unchi deosebit. îi 
vom păstra neștearsă amin
tirea. Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

• Familia îndoliată anunță 
decesul celei care a fost

LUCRETIA IRIMUȘ

soție, mamă și bunică iubi
toare. înmormântarea joi, la 
ora 12,30. Dumnezeu, s-o 
odihnească în pace I (3851)

• Familiile Nedelcuț și Ni- 
coară mulțumesc tuturor celor 
care au condus pe ultimul drum 
pe cel care a fost un bun soț, 
tată și bunic

NEDELCUȚ 
CONSTANTIN (TELU), 

Hațeg. (2669)

• împietriți de durere sun
tem alături de voi dragele 
noastre Mariana și Ada, la 
sfâșietoarea tristete a pierderii 
lui

VALERICĂ.

Dumnezeu să odihnească în 
pace sufletul lui bun. Ioana și 
Mircea. (3843)

• Conducerea și salariații 
de la SC Comat SA Deva 
anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață a colegului 
lor

MIHAI SURUGIU

gestionar la Depozitul Metal. 
Vei rămâne veșnic în amin
tirea noastră. Suntem alături 
de familia îndoliată și tran
smitem sincere condoleanțe. 
(3841)-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■ Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale ■ 
" societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața " 
B valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor B
■ în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. ■
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1 dolar SUA 7752 lei
1 marcă germană 4486 lei
100 yeni japonezi 6381 lei
1 liră sterlină 13011 lei
1 franc elvețian 5512 lei
1 franc francez 1339 lei
100 lire italiene 458 lei

în atenția beneficiarilor 
anunțurilor de mică publicitate 

întrucât ziarul nostru nu se mai tipărește ia 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 
ia acest punct de predare a anunțurilor (corectura 
ziarului), ci ia sediu! redacției din strada 1 Decembrie, 
nr. 35 (în clădirea Tribunalului Hunedoara-Deva) și ia 
celelalte agenții din județ.

.................... ..........-..... — .......... - ----------

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
• Tel/fax - 054 - 232 008

• Familia îndurerată anunță 
stingerea din viață după o 
boală necruțătoare a celei 
care a fost

medic stomatolog
DORINA GLIGOR

înmormântarea va avea loc joi 6 
noiembrie 1997, ora 13, în orașul 
Teiuș, str. Cuza Vodă nr.7. Nu te 
vom uita niciodată. Soțul Viorel 
și fiica Ancuța. (3856)

• Un ultim omagiu din par
tea familiei Fruja pentru cea 
care a fost

medic stomatolog 
DORINA GLIGOR

Fie-i țărâna ușoară! (3854)

administrator 1
agent comercial 20
agent de asigurare 9
agent reclamă publicitară 30
analist 1
arhitect clădiri 5
arhitect 3
barman 13
brutar 20
bucătar 7
cofetar 5
confectioner articole din piele și 
înlocuitori 120
confectioner tricotaje după co
mandă 11
confectioner asamblor articole 
din textile 71
consilier economic 1
contabil 3
contabil șef 4
croitor 55
croitor-confecționer îmbrăcă
minte după comandă 21
cusător piese la încălțăminte 16
desenator tehnic 1
dulgher pentru construcții 10
economist în industrie 1
electrician automatizări și forță 1 

V—■ ■

Z----------------------------N
| electrician de întreținere și reparații 2 |
I faianțar 3 ■
■ farmacist 1 *
I femeie de serviciu 2 I
| fochist la căldări pentru încălzirij
J centrale 1 J
I frezor universal 1 I
| inginer construcții civile, indus-1
■ triale și agricole 10 ■
• inginer constructor instalații 1 ■ 
| inginer de cercetare în construcții | 
i civile, industriale și AG 
! inginer de cerc"*'"'"  • 
I crarea lemnului
| inginer de industrializarea 

nului
inginer electroenergetică

| inginer mecanic
■ inginer termoenergetică
■ inginer tricotaje, confecții
I instalator apă, canal
| instalator frigotehnist
. jurisconsult
I lăcătuș mecanic
| macaragiu
l magaziner
1 maistru în industria textilă pielărie 1
| maistru mecanic

I

! 1| 
inginer de cercetare în prelu-.

1 I 
lem-|

Îl 

2| 
;ț

21

2I
219 I
2|

îl
1|

==;
mecanic auto 6
medic de specialitate 1
muncitor necalificat 74
operator la fabricarea mezelurilor 2 
ospătar (chelner) 19
paznic 22
secretară 2
șef depozit 1
șofer autobuz 5
strungar universal 8
sudor autogen 12
sudor electric 2
supraveghetor jocuri (cazinouri) 1 
tehnician arhitect 1
tâmplar manual 3
tâmplar universal 29
tinichigiu industrial 1
tractorist 2
traducător (studii superioare) 1 
vânzător 27
vânzător ambulant de produse 
alimentare 1
vânzător ambulant de produse 
nealimentare 1
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 27
zugrav, vopsitor 11

VREMEAu »v
> IVremea pe menține rece, cu 

precădere noaptea. Ziua, 
temperatura urcă ușor, soa
rele își face apariția, îndem
nând pe săteni la culesul 
porumbului de pe ultimele 
suprafețe, iar pe orășeni la 
o plimbare agreabilă. Vântul 
va sufla slab. Temperaturile 
minime vor oscila între -4°C 
și +1°C, iar maximele între 
+5°C și +10°C. Local este 
posibil să se producă ceață.
\_____________/

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE :
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, ITALIA, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere și
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL ; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pi. tavane false, aplice

total locuri de muncă vacante 750
V -........ —J- — ----- ------ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------_

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Muncă și Șomaj Hunedoara- 
Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 -14.30

\___________________________________ _ _____________________________________ /

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*

Anunță agenții comerciali interesați că 
vinde prin Abatorul de păsări Șoimuș 
carne de pasăre din producția proprie 

la următoarele prețuri fără TVA:
15000 lei/kg 
13000 lei/kg 
11500 lei/kg 
22000 lei/kg 
22000 lei/kg

■

- Carne de pui cal.l
- Găini rase grele cal.l
- Găini rase grele cal. II 

j - Pulpe pui
- Piept pui

■

■
■

Z Pentru cantități mai mari de 1000 kg se acordă un discount de 5%Z 
" Informații suplimentare la tel. 054/215622, 216120, 625796. "
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*
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Compania de blănuri
"VSdra" S.A. Otăaiîa*

în conformitate cu prevederile art. 14 din Statutul societății, acționarii S.C. 
Favior & Compania de blănuri “Vidra” S.A. Orăștie sunt convocați la 
adunarea generală care va avea loc în 21 noiembrie 1997, ora 10, la sediul 
său din Orăștie, str. Gb. Lazăr, nr. 2.
Ordinea de zi a adunării generale este următoarea:
1. Majorarea capitalului social al societății comerciale prin aport în natură;
2. Stabilirea unui expert pentru evaluare;
3. Modificarea la 1000 lei a valorii nominale a unei acțiuni;
4. Prezentarea proiectului de divizare pailială a societății comerciale și a 
actelor constitutive ale noii societăți comerciale;
5. Aprobarea înființării de magazine în orice localitate din țară, în baza 
hotărârilor adoptate în acest sens de consiliul de administrație;
6. Aprobarea nivelului de creditare pe semestrul I 1998;
7. Prezentarea demisiei directorului general;
8. Alegerea prin vot secret a noului director general, cât și a trei 
administratori pentru a se completa numărul de 11 membri ai consiliului 
de administrație stabilit prin statut;
9. Diverse.

In condițiile în care acționarii prezenți sau reprezentații nu întrunesc la 
prima convocare cvorumul prevăzut de statut, adunarea generală 
următoare va avea loc în ziua de 22 noiembrie 1997, ora 10, la sediul 
societății comerciale din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2.

_________________________________(3173) J

Societuiea
”911 HESVL” SOCO9I Deva
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strada 1 Decembrie, nr. 19, telefoane: 212208 și 214707, 
i organizează licitație pentru:

COMPLEX VIILE NOI, strada Horea, nr. 182, Deva,

© Licitație cu plic închis;
© Taxa de participare este de 250.000 lei;
© Garanție 20% din prețul de pornire a licitației;,
© Preț de pornire licitație 226.900.000 lei, preț fără TVA.

Licitația are loc în ziua de 3 decembrie 1997, ora 10, la sediul 
societății, pentru unitățile din sistemul cooperatist, și în data 
de 18 decembrie 1997 pentru alte persoane fizice sau 

^juridice.

OFERTA 
EXCEPȚIONALĂ 

UNIC DISTRIBUITOR 
LA PREȚ DE PRODUCĂTOR

PENTRU PRODUSELE 
COMPANIEI 

KOBER ROLAC 
PIATRA NEAMȚ

VOPSELE
Tâmplăne: EMALUX
Metal : EMAIL 
DIVERSITATE DE CULORI

- Lac de parchet
- Grund metal și lemn
- Nitrolacuri și diluanți

VI LE OFERĂ
MAGAZINELE VALENTIN

1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, str. Libertății, bl. Dl, parter (zona gării)

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 - 18 și sâmbăta 
între orele 9 -13. Telefon: 054 - 216160.

! S.C. "MOBIS" S.A.
I Cu sediul în Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 59
I Produce și livrează cepuri cilindrice din fag, cu următoarele dimensiuni: 

0 8 x 30 mm;
0 8 x 35 mm;
0 8 x 40 mm; 

r 010 x 40 mm.
^Plata se face cu CEC sau numerar în momentul livrării mărfii

I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 

✓

—•

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

> i -

Ziarul “Cuvântul liber” Deva 
angajează prin concurs 

fotoreporter 
Condiții:v

✓vârsta până la 35 de ani; 
/dnmiciliul stabil In Deva; 
/experiență in dnmeniu.

înscrierile se fac până în data de 12 noiembrie a.c. 
Concursul va avea loc în data de 14 noiembrie a.c.

Relații zilnic la telefoanele: 211275 ți 212157.

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
nC(IVflNT<!L LIBER"

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

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decembrie, nr.35 (în 
clădirea Tribunalului Județean); ■ la chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim“; - la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* H UNED O A RA, pe Bule va rdul Dacia (tei. 716926);
* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), la sediul I

S.C.’’MERCUR";
* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul "Palia"; I
* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiul secției foto). I

Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe rezonabile, publicarea 

cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

X_______________________________________________ >
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UN DIALOG EXTREM DE UTIL
Din inițiativa Prefecturii 

județului Hunedoara, sâm
bătă, 1 noiembrie a.c., a 
avut loc la Deva o întâlnire a 
senatorilor și deputaților de 
Hunedoara, a membrilor 
Comisiei Consultative de 
Dialog Social și repre
zentanți ai conducerilor 
unor unități economice și ai 
sindicatelor din aceste 
unități. La întâlnire au luat 
parte și câțiva primari de 
orașe și comune precum și 
conducători ai diferitelor 
compartimente ale Prefec
turii și Consiliului județean, 
în sală se aflau și repre
zentanți ai BADPS, INFO- 
MIN, CEPROMIN și REM- 
PES, unități desprinse 
recent din Regia Autonomă 
a Cuprului Deva. Au onorat 
întâlnirea dnii senatori 
Constantin Blejan și Doru 
Gaița, deputății Dumitru 
Ifrim, Gheorghe Ana și Liviu 
Petreu. Au participat, de 
asemenea, dl Pompiliu Bu- 
dulan și Nicolae Segesvari, 
prefect și, respectiv, 
subprefect, dl. Gheorghe 
Barbu, președintele Con
siliului județean, dl Takacs 
Csaba, președintele exe
cutiv al U.D.M.R., re
prezentanți ai Camerei de 
Comerț și Industrie, ai 
Direcției Județene a Muncii 
și Protecției Sociale ș.a.

Tema întâlnirii a fost 
situația grea din punct de 
vedere economic în care au 
ajuns unele unități cum ar fi 
exploatările miniere din zo
na Bradului, în special, 

unitățile economice din 
Orăștie precum și 
BADPS, INFOMIN, 
CEPROMIN, REMPES și 
altele unde o mare parte a 
personalului a fost 
disponibilizat fără să se 
bucure de prevederile 
ordonanțelor nr. 9 și 22. 
Acest fapt îi nemul
țumește profund pe 
oameni întrucât au rămas 
pur și simplu pe drumuri, 
fără surse de trai și fără 
perspective de viață. Dnii 
parlamentari Dumitru 
Ifrim, Constantin Blejan, 
Gheorghe Ana și Doru 
Gaița le-au promis celor 
prezenți că vor duce 
doleanțele lor la cunoș
tința Guvernului și vor 
insista în Senat și 
Camera Deputaților pen
tru a se adopta câteva 
acte normative foarte 
importante în această pe
rioadă de reformă și res
tructurare.

întâlnirea ce a avut loc 
sâmbătă între parlamen
tarii hunedoreni și factorii 
de decizie din județul 
nostru, reprezentanți ai 
sindicatelor ș.a. s-a dove
dit a fi necesară și, 
sperăm, că va fi și utilă. 
Am înțeles că astfel de 
manifestări vor continua 
și asta este foarte bine 
întrucât județul nostru se 
confruntă în cadrul re
formei și restructurării cu 
probleme foarte multe și 
foarte grele.

Traian BONDOR

După cum ne-a informat 
dl Florin Cazacu, pre
ședintele Sindicatului liber 
Brad-Barza, o delegație a 
acestui sindicat a participat, 
la Ministerul Industriilor, la o 
discuție cu secretarul de stat 
Nicolae Steiculescu. întâl
nirea a relevat situația 
economico-financiară 
deosebit de grea a Su
cursalei Miniere Brad-Barza, 
prezentându-se declinul 
economico-social al zonei 
Brad determinat de declinul 
economic al agenților 
economici din zonă.

'întâlnire la 

Ministerul 
Industriilor 

PENTRU RELANSAREA 
ECONOMICĂ A 

MINERITULUI AURIFER 
IN ZONA BRAD-BARZA

în cadrul discuțiilor s-a 
convenit ca Ministerul Indus
triilor să susțină necesitatea 
luării unei decizii politice 
pentru salvarea zonei Brad, 
asemenea întregii zone a 
Munților Apuseni. Se speră 
găsirea unor soluții pentru 
relansarea economică a 
mineritului aurifer din zona 
Brad-Barza, aici neexistând 
o altă alternativă socială 
pentru forța de muncă.

în final, după cum ne spu
nea dl Florin Cazacu, s-a 
convenit ca Ministerul Indus
triilor, Guvernul României să 
faciliteze o analiză detaliată 
și de fond la nivelul 
Președinției României pentru 
rezolvarea situației deosebit 
de dificile apărute în această 
zonă!

Minei BODE A

înțelepciunea te în
deamnă la cumpătare, 
inteligența te ajută la per
ceperea unor fenomene ale 
societății în care trăiești, 
cultura fortifică spiritul și 
înlesnește adaptarea. Când 
însă ți-e foame și frig, când 
cei dragi suferă și ei, uiți de 
înțelepciunea ce te-ar face 
mai cumpătat, de inteligența 
prin care înțelegi ori de 
cultura pe care ar trebui să o 
îmbogățești și spui: ,,La ce 
folosesc toate acestea când 
familia mea nu are cu ce-și 
cumpăra o pâine?" Nu mai 
vorbim de faptul că, în timp 
ce unii copii privesc cu ochii 
în lacrimi la o ciocolată pe 
când mama le spune că e 
prea scumpă, ,.onești" indi
vizi ai societății agonisesc 
extravagante surplusuri pe 
căile jafului și ale neade
vărului. Cum va merge și 
unde va ajunge societatea 
românească, ce deocam
dată nu e decât un pitic 
zdrențăros cu aere occi
dentale?!

Privită de adolescentul 
român, viața națiunii sale are 
ochii plini de noroiul unei 
istorii recente și mâinile 
slabe întinse, cerșind un 
strop de bunăstare. Ado
lescentul habar nu are de 
partide politice, de economie 
și nu prea a dobândit simțul 
comparației, deși aude în 
fiecare zi: „Vezi că era mai 
bine înainte” ori „Ba, că e 
mai bine acuma". Tânărul 
nostru însă vede în drumul 

de la școală spre casă copii 
desculți pe timp de iarnă, 
murdari și necăjiți, frânți de 
foame și bătaie, agățându-se 
de trecător, implorând, 
cerșind.

Copilul e un copil ca toți 
ceilalți care în iubire și 
căldură ar putea înfăptui 
lucruri frumoase, iar bătrânul 
e cel care a muncit o viață 
întreagă, a avut o familie 
normală și sănătoasă, a adus 
beneficii societății. Amândoi,

Societatea 
românească 

- un pitic 
zdrențăros cu 

aere occidentale

unul la răsăritul, altul la 
apusul existenței, sunt uitați 
de o lume în deplină 
frământare, alergând să 
ajungă cine știe unde, mult 
avântată în speranța ei, 
ignorând aspecte esențiale 
ale vieții. Atunci abia înțelege 
tânărul nostru care trăiește 
într-un cămin echilibrat, fericit 
și care se bucură că în viitor 
va putea să aleagă și să-și 
spună părerile, de ce oameni 
disperați spun uneori lucruri 
ce par nesăbuite nouă, 
acelora ce putem merge mai 
departe. Nu, nu o fac din 
lipsă de înțelepciune, inte
ligență ori cultură, ci din 
foame și disperare, din acea 
ființă frântă, fără adăpost, 
veșminte, mâncare, căldură.

„Oamenii străzii” e o 
sintagmă pe care o auzim 
aproape zilnic, dar de cele 
mai multe ori o pronunțăm 
sau o ascultăm fără a ne 
gândi profund la durerosul 
ei înțeles. „Oamenii străzii”, 
al căror număr crește 
îngrijorător, sunt în 
majoritate tineri și copii ce 
ne-am obișnuit a-i „socoti 
pierduți”.

Văzându-i dormind pe 
trotuare ori cu punga de 
aurolac, gândim: „Ce-a mai 
ajuns și societatea asta! Nu 
mai este speranță!" Greșit. 
Ar trebui să spunem: „Ce a 
făcut lipsa de grijă față de 
ființa umană din societate” 
și să încercăm să realizăm 
că, vrem, nu vrem, și acești 
tineri construiesc împreună 
cu noi viitorul. Ei nu au 
uneori control asupra 
propriei persoane, însă pot 
controla viața și imaginea 
unei întregi națiuni. Cât 
despre speranță, după 
atâția ani, probabil cu prea 
mult entuziasm, am spune 
că totuși există. Inițiativa 
„curățării” Gării de Nord e 
una din cele mai generoase 
ce arată că în fiecare-din 
noi se află un grăunte de 
înțelegere și iubire.

Fie ca el să rodească 
astfel încât noi toți să nu 
trecem nepăsători prin fața 
suferinței...

Roxana SICOE-TIREA 
elevă, 

Colegiul Național - 
„Decefya!”

Petre Roman 
despre 

restructurarea 
regiilor autonome 

și privatizarea 
băncilor

Petre Roman, președintele 
Senatului României, susține 
că privatizarea băncilor și res
tructurarea marilor regii 
autonome (RENEL, Romgaz, 
Petrom ș.a.) trebuie să fie 
prioritatea viitoarelor acțiuni 
guvernamentale. Restructu
rarea a fost hotărâtă în urmă 
cu câteva luni de coaliția aflată 
la putere, dar punerea sa în 
aplicare a întârziat. Potrivit 
președintelui Senatului, întâr
zierile au fost cauzate și de 
faptul că în România “priva
tizarea este un fel de trup cu 
două capete: F.P.S. șl Consiliul 
pentru Reformă”. Se consideră 
că privatizarea și restruc
turarea, în ansamblul lor, tre
buie să facă obiectul unei 
dezbateri viitoare la vârf în 
coaliția guvernamentală, care 
să Identifice cauzele neapll- 
cărli programului guverna
mental. (M.B.)

Produsele S. C. Chimica S.A. Orăștie - atât de căutate pe piață
Foto: Pa vei LAZA
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IInspectorii ONU se 

din Irak
însă securitatea națională, i 
Emisarii Organizației Na- I 
țiunilor Unite nu vor negocia I 
insă nimic cu conducătorii ! 
irakieni, încercând să con- I 
vingă Irakul să revină asupra I 
deciziei de expulzare a ! 
inspectorilor organizației care I 
supraveghează dezarmarea i 
acestei țari.

Dincolo de rezoluții și I 
decizii, de poziții și vorbe, se | 
constată o scădere alar
mantă a nivelului de trai al I 
populației din această țară, I 
care nu are nici o vină cu ! 
invadarea Kuweitului. ONU I 
și, în primul rând, SUA scon- | 
tează pe o situație limită care . 
să conducă la înlăturarea lui ■ 
Saddam Hussein printr-o | 
revoltă ' de proporții a i 
populației. Se va întâmpla 1 
sau nu acest lucru, vom | 
vedea!

Minei BODEA

retrag
Atitudinea hotărâtă a lui 

Saddam Hussein a făcut ca 
ONU să dea înapoi. De ieri, un 
număr de inspectori ai or
ganizației au început să plece 
din Irak, spre satisfacția lo
cuitorilor acestei țări, mai ales 
adepți ai politicii de inde
pendență promovată de liderul 
lor național. Mai mult, Saddam 
Hussein cere ONU să dicteze 
un termen pentru ridicarea 
tuturor sancțiunilor care au 
condus la izolarea țării, 
scăderea dezvoltării sale 
economice și a nivelului de trai 
al populației. Singurele sale 
posibilități be “dialog cu lumea” 
le constituie în momentul de 
față exportul unei anumite 
cantități de petrol, exact 
verificate, pentru cumpărarea 
de medicamente și alimente.

Potrivit presei de aici, 
Irakul va cere aplicarea 
rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate fără a fi afectată I 

y
'-------------- --------------------------

Potrivit celor spuse 
de către dl Cristian 
Cosma, lider de sindicat 
la „Blindajul” Deva - 
REMPES S.A., în di
mineața zilei de ieri s-a 
derulat la sediul so
cietății o întrunire cu toți 
factorii de răspundere 
pentru clarificarea 
problemei personalului 

[disponibilizat.

Discuțiile de la masa 
negocierilor au eșuat într- 
o primă etapă, managerul 
S.C. REMPES S.A. de- 
punându-și demisia în 
fața celor prezenți, ur
mând ca în după masa 
zilei de ieri să fie analizată 
situația de către re-> 
prezentanții FPS.

Manifestare de protest 
- Ordonanța 22, nici în car, 

nici în căruță
Sindicaliștii spun că 

este nedrept ca per
sonalul disponibilizat să 
nu fie trecut pe Ordonanța 
22 întrucât unitățile de 

față provin, în majoritate, 
din RAC Deva. Deși celor 
disponibilizați li s-a 
desfăcut contractul de 
muncă, situația este 

neclară, iar drepturile 
bănești nu au fost 
onor<ate.

Unii dintre sindicaliști 
mai spun că sunt hotărâți 
să intre în greva foamei, 
pentru că așa poate ci
neva îi ia în seamă sau, 
în disperare de cauză, își 
dau foc.

Sindicaliștii adunați 
în fața Prefecturii ieri 
sperau ca în cursul 
după-amiezii să se 
discute în Parlament 
problema celor 5 
societăți pentru ca să 
poată beneficia de 
prevederile Ordonanței 
22.

Cornel POENAR—- — ... —
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