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capătul tunelului - să amintim doar câteva 
dintre obiectivele esențiale propuse.

Fără a contesta greutățile tranziției și 
unele rezultate notabile înregistrate pe 
tărâmul reformei, nu putem să trecem cu 
vederea o serie de gafe și neîmpliniri care au 
afectat negativ cota de popularitate a 
executivului. Dincolo de moștenirea lăsată de 
către predecesori, de care s-a făcut mare caz 

o bună perioadă de vreme, 
mgfz > K este de înțeles că actualul 

-. T——— Executiv și-a asumat o 
misiune dificilă la care coaliția . 

C n'a cuplat cu promptitudinea 
și eficacitatea așteptate, 

ezitările regăsindu-se în compromisuri, ratări 
de șanse, tergiversări, disfuncționalități și 
lipsă de transparență și de comunicare la 
diferite niveluri și compartimente ma
nageriale. Declarațiile uneori demagogice 
privind prioritățile și încălcarea cu seninătate 
a propriilor programe de guvernare au lăsat 
amprente vizibile asupra nivelului de trai și 
stării economiei naționale în ansamblul său. 
Acțiunile pompieristice, lipsa de profe
sionalism și de interes față de soluționarea 
problemelor majore și vitale au creat confuzii 
și derută.

Dorind să confirme valabilitatea dic
tonului - dacă mai era nevoie de aceasta - 
potrivit căruia "toamna se numără bobocii”, 
actuala putere încearcă să ne prezinte o 
imagine ceva mai bună decât cea reală, pe 
care ne-o arată viața de zi cu zi. Dacă ceva 
mai bun ca acest Executiv “nu se există”, 
cum se exprimă președintele PNȚCD, 
înseamnă că s-a obținut 
maximum posibil de la echipa WBKj
actuală. Ajungând deci la T 1! 
apogeu, iată că la ora soco- i 
telilor spiritele se agită pu- 
ternic, aducându-ne în prim- 
planul preocupărilor rema
nierea Guvernului, considerându-se că 
“vinovății" de temporizarea reformei și 
impopularii trebuie să lase locurile unor 
profesioniști mai odihniți. Pe acestă temă se 
fac tot felul de speculații, însă decizia 
probabil că se va lua pe bază de algoritm, de 
afinități și de simpatii.

întorcându-ne cu un an în urmă, să ne 
reamintim cam ce ni s-a promis: intrarea 
României în structurile euroatlantice; se vor 
sacrifica aleșii și nu alegătorii; vor fi 
combătute corupția, economia subterană, 
sărăcia; creșterea vitezei reformei; atragerea 
investitorilor străini; asigurarea macro și 
micro stabilității; apropierea de lumina de la

Nicolae TfRCOB
(Continuare în pag. 2)
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" ACHIZIȚII '
Cum aflăm de la dl

Nicolae Jurca, președintele 
Federalcoop Hunedoara 
Deva, în luna precedentă au 
fost achiziționate de la 
populație, prin magazinele 
cooperativelor de consum 
din județ, 1500 kg semințe 
de dovleac, 1800 kg miere 
de albine și 2200 kg nuci în 
coajă - în valoare totală de 
\53.000.000 de lei. (E.S.) J

S) Gi 1£ • •

- Crezi în prognozele meteorologilor?
- Bineînțeles. Ieri au anunțat o accentuată 

răcire pentru astăzi și într-adevăr termoficarea 
nu funcționează...

P.S.D.R. NU SE TEME
DE REMANIERE

GUVERNAMENTALA
Discuție cu dl Dumitru Ifrim, 

deputat în Parlamentul României
Interviul pe care i l-am 

solicitat dlui Dumitru Ifrim, 
deputat al Partidului Social 
Democrat Român, a de
butat cu următoarea 
întrebare:

- Ce se mai întâmplă 
în Uniunea Social Demo
crată (alcătuită din PSDR 
și PD - n.n)? Se aude că 
scârțâie alianța.

- E adevărat.
- De ce?
- Sunt prea multe 

ambiții în joc, iar noi, 
PSDR, ca fire și com
portament, suntem mai 
modești și nu agreăm 
tratamentele de sus.

- La alegerile de 
primar de la Simeria,

PSDR a mers singur. Și 
a câștigat.

- Da, fiindcă am oferit 
un om de valoare. Am 
mers singuri, deoarece 
vrem să promovăm 
partidul, sigla lui.

- Cum vedeți re
manierea guverna
mentală care se pre
conizează?

- Remaniere în mod 
sigur va fi, dar noi nu ne 
temem de ea. Nu-i știu pe 
miniștrii care-și vor pierde 
fotoliile, dar cred că, la 
nivelul guvernului, se vor 
purta discuții foarte

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 2)

Ofertă de '
De obicei cerșetorii sunt 

indivizi șchiopi, ciungi ori au 
cine știe ce alte tare fizice sau 
psihice. Ei bine, omul despre 
care scriem aceste rânduri 
este întreg și la trup și la minte. 
Constantin M. s-a născut într- 
un sat de dincolo de Cluj- 
Napoca, a făcut liceul și trei ani 
de facultate în frumosul oraș 
de la poalele Feleacului, apoi 
a colindat, în principal 
Transilvania, muncind pe 
șantiere. Ultimul său loc de 
muncă a fost, se pare, la 
Călan, unde i s-a desfăcut, cu 
ani în urmă, contractul de 
muncă întrucât, după ce și-a 
părăsit familia, s-a apucat de 
alcool. L-am cunoscut în biroul 
unui înalt demnitar. S-a 
prezentat scurt apoi a zis:

- Domnilor, sunt un om al 
nimănui, n-am nici un venit și 
locuiesc pe unde pot, dorm în 
gări, pe sub poduri. Sunt 
nespălat de luni de zile și pe 
mine roiesc păduchii.

- Nu aveți familie? am 
întrebat.

- Am avut, dar am divorțat. 
Soția nu mai știu pe unde e. 
Doi copii sunt la Alba lulia, am 
o fată și în Deva, dar nici unul 
nu vrea să știe de mine.

- Alte neamuri?
- Am patru frați la Cluj, o 

soră la Călan. Nici unul nu 
mă primește, nu mă ajută.

Văicăreala omului trecut 
de mijlocul vieții, dar neajuns 
încă la pensie, a continuat 
multă vreme. Povestea lui n- 
a impresionat pe nimeni 
dintre cei câțiva oameni 
prezenți. După ce și-a ter
minat monologul, C.M. a zis 
rugător:

- N-am mâncat de cinci 
zile. Poate aveți ceva bani 
prin buzunar...

Cu un pumn plin de hârtii 
de 500 de lei, omul brunet, 
cu mustață groasă, îmbrăcat 
jerpelit, a ieșit pe ușă cu fața 
plină de zâmbet. După ce a 
plecat unul din cei de față a 
zis:

- E un cerșetor mai deo
sebit, volant adică. Intră în 
birourile instituțiilor, chipurile 
în audiență, își debitează 
povestea apoi cere bani. Și 
ca să scape cât mai repede 
de el - fiindcă miroase groaz
nic și-i plin de păduchi - 
oamenii îi dau. Pun pariu că 
de aici s-a dus direct la cea 
mai apropiată crâșmă.

puieți

LUMI APARTE UNITE DE INTERESUL 
PROGRESULUI ECONOMIC RECIPROC

Dl Mihail Rudeanu, 
președintele Asociației de 
Prietenie Româno-Chi- 
neze, Filiala Hunedoara, 
a înmânat înaltului oas
pete diploma de membru 
de onoare al acestei 
filiale, în cadrul unei 
conferințe de presă 
organizate cu prilejul 
vizitei.

Dl ambasador și-a 
exprimat convingerea că 
România poate fi poarta 
principală de acces a 
capitalului chinez în 
Europa. (A.S.).

Catalizarea relațiilor 
economice și culturale ale 
României cu R.P. Chineză 
beneficiază de cadrul fa- 
vorizant adus de tradiție. 
Acest lucru a fost precizat 
și cu ocazia vizitei pe care 
excelența sa LIU 
GUCHANG, ambasadorul 
R.P. Chineze la București, 
a făcut-o ieri în Municipiul 
Deva.

Vizita, la care au 
participat reprezentanți ai 
administrației publice lo
cale, membri de seamă ai 
vieții politice județene,

directori din sectoarele 
economice de bază ale 
județului a fost un excelent 
prilej de a exprima întregul 
sprijin al ambasadei pentru 
inițiativele Filialei județene 
a Asociației de Prietenie 
Chino-Române. Identifi
când oportunități de afaceri 
în industrie, turism, agri
cultură, oaspeții din China 
s-au arătat măguliți de 
interesul pe care hune- 
dorenii îl arată posibilei 
colaborări cu întreprinzători 
chinezi.

Traian BONDOR

De la< 
ferma pe-1 
pinieră din- 
Orăștie a 
Stațiunii de cercetare 
și producție pomicolă 
din Geoagiu a început 
livrarea materialului 
săditor pentru plan
tarea în această toam
nă. De aici se oferă pu- 
ieti altoiti din sor-

1 I

timentele de măr, păr, 
prun, cireși, vișini, gu
tui, caiși, precum și 
arbuști ornamentali. 
Costul pe bucată este 
de 8-10 mii lei, livrarea 
materialului săditor fă- 
cându-se și pe cupoa
nele primite de către 
producătorii agricoli. 
(N.T.) 

K____

Cafeneaua
automobiliștilor
Azi, la ora 16,30, la etajul 1 al Atelierului 

ACR din Hunedoara, se deschide cafeneaua 
automobiliștilor, o Interesantă acțiune 
întreprinsă de Sucursala Județeană ACR 
(director loan Ștaler). Primul invitat este 
dl.It.col. loan Doda, șeful serviciului 
circulație la Poliția Județului. în cadrul 
cafenelei, în fiecare zi de joi, se vor desfășura 
ample activități privind cele mal diverse teme 
automobilistice , dezbateri, convorbiri, con
fesiuni despre practica automobilismului, 
prezența sa în literatură, artă, grafică și film, 
despre diferitele ipostaze ale participantului 
la traficul rutier ș.a.(S.Cerbu).

ÎMPRUMUTURI DIN ' 
FONDUL DE TEZAUR 

Consiliul județean Hunedoara a hotărât 
acordarea unor împrumuturi din Fondul de 
tezaur județean în sumă de 1 669 000 000 lei 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă 
apărute între cheltuielile șl veniturile proprii ale 
unor municipii, orașe șl comune. împrumuturile 
sunt cuprinse între 25 milioane lei șl 250 
milioane lei și au fost acordate localităților 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Anlnoasa, Lupeni, 
Crlșclor, Geoagiu, Orăștloara de Sus, 
Sântămărle-Orlea, Șoimuș, Vălișoara, Vețel și 
Vorța. împrumuturile trebuie rambursate la 
Fondul județean de tezaur până la 31 

\decembrie a.c.(Tr.B.)____________________ J

TOMBOLA COPIILOR 
ALENTAȚI ȘI 

CUMINȚI
O astfel de manifestare este “Tombola 

copiilor talentați și cuminți” organizată cu două 
zile în urmă de S.C. “Bibliofor” S.A. Deva la 
Casa cărții din Deva. Astfel de manifestări s-au 
organizat de Paști, la 1 Iunie, ultima pe acest 
an având loc în decembrie. în cărțile pentru 
copii, semnate de scriitorul Vladimir Pop 
Mărcanu, se află un talon care conține un 
desen ce trebuie colorat “repede, cât mai. 
frumos” și apoi expediat pe adresa Editufa 
“Bibliofor” din Deva. Dacă talonul nu iese 
câștigător la o tragere, participă la următoarea. 
Ce se poate câștiga la această tombolă? După 
cum spun organizatorii - o mulțime de jocuri, 
jucării, cărți și surprize.

La ultima tragere s-au oferit ca premii: o 
rățușcă robot cu baterie, jocuri de biliard, 
telefoane celulare pentru cei mici, cărți ș.a. 
Primii trei câștigători au fost Mihai Holban 
(Oradea), Tudor Mantea (Alba lulia), Laura Pap 
(Culpin - Mureș). Dar au mai fost și alții! O 
manifestare pentru copii, ce a oferit însă multe 
prilejuri de bucurie pentru ei. Pentru copiii 
talentați și cuminți!

Minei BODEA
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Pentru al șaptelea an 
consecutiv la câmpul demonstrativ 
de la Simeria Veche al SC Alfsim 
Impex SRL a fost organizată ziua 
câmpenească la care au participat 
numeroși specialiști și producători 
agricoli, oameni interesați să 
urmărească modul cum se com
portă în cultură hibrizii de porumb 
marca Pioneer. Dl Mihal Dărăbanț, 
directorul firmei amintite, a reliefat 
rolul deosebit al acestei manifestări 
și a adus mulțumiri participanților 
la reușita ei. în continuare dl 
ing.Nicolae Gribincea a prezentat 
noutățile în politica de comer
cializare a semințelor de porumb 
și floarea soarelui, subliniind ca 
pozitiv faptul că a crescut simțitor 
numărul cultivatorilor de hibrizi 
marca Pioneer, în ultimii ani 
sporind de peste trei ori cantitatea 
de sămânță de porumb distribuită 
în județul nostru.

Ocupându-se efectiv de 
câmpul demonstrativ, dl ing.loan 
Dărăbanț, noul director al zonei 
Transilvania a firmei Pioneer Hl- 
BRED SEEDS Agro SRL Bu
curești, a ținut să facă o serie de 
precizări utile pentru cultivatorii de 
porumb și de floarea soarelui din 
județul nostru. în context a arătat 
că în cultura din 1997 s-au aflat 9 
hibrizi marca Pioneer - respectiv 
Natacha, Tirabela, Helga, Raissa, 
Panka, Marista, Vasilica, Evelina și 
Stira. Numărul de plante recoltabile

DE LA FAZA DISTRUCTIVĂ 
LA CEA CONSTRUCTIVĂ

(Urmare din pag. 1)

Revenind la obiectivele scadente, nu 
este greu de constatat că există o mare 
discrep_anță, deocamdată, între vorbe și 
fapte. în vreme ce asistăm la creșteri 
alarmante ale prețurilor, nivelul de trai al 
populației a scăzut cu mai mult de 20 de 
procente. în același timp rata inflației și a 
șomajului au cunoscut creșteri neașteptate, 
starea de sănătate a populației ridică mari 
semne de întrebare, agricultura, în special 
zootehnia, se găsește într-un puternic

declin, iar industria a căzut dramatic, ceea ce 
a determinat, evident, reducerea exporturilor 
și a PIB. Premierul a recunoscut, de curând, 
că până acum, ne-am aflat în zona distructivă 
a reformei, urmând să se treacă - nu se 
spune însă când - la faza constructivă. Cu 
alte cuvinte s-a cam dărâmat destul, sosind 
și timpul să se mai facă ceva în folosul 
oamenilor pentru care se realizează reforma 
controlată îndeaproape de către organismele 
financiare internaționale. Rămâne doar să ne 
găsim echilibrul și cadența necesare. Altfel 
totul este sub control, nu?

Bucuria copilăriei
Foto: Anton SOC AC!

JOI 
NOIEMBRIE

TVR 1
6.00 România: ora 6 fixl

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) 14.10 Șeicul (s/ 
r) 15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă 
de piatră (s) 18.00 Timpul 
Europei 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.45 Tragerile LOTO 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Mar
guerite Volant (s, ep. 5) 22.00 
Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Ca
nary Wharf (s, ep. 63) 0.25 
întâlnirea de la miezul nopții 

la ha a fost cuprins între 51 mii și 
67,5 mii, iar greutatea medie a unui 
știulete s-a situat între 265 - 370 g. 
Ca tehnologie de lucru s-a făcut 
arătura de toamnă (practicându-se 
monocultura) și s-au aplicat câte 
500 kg îngrășăminte complexe la 
ha. Semănatul s-a realizat în prima 
decadă a lunii mai și s-a făcut 
erbicidarea cu produsul Guardian 
(2l/ha). Ca lucrări de întreținere s- 
a făcut doar o singură prașllă 
mecanică.

La câmpul 
demonstrativ de 

^la Simeria Veche,
Rezultatele care s-au putut 

vedea la fața locului au fost 
deosebite, producția fizică de 
boabe fiind de câte 13908 - 16700 
kg/ha, respectiv 9975 - 11981 kg 
boabe STAS la ha la 17% 
umiditate. în ordine, cel mai buni 
hibrizi au fost Tirabela , Natacha, 
Vasilica, Stira și Evelina.

Pentru anul 1998 se introduc 
în cultură 3 noi hibrizi care răspund 
condițiilor județului nostru, 
respectiv Clarica, Monesa și 
Benicia, care asigură producții mari 
constante și eliberează terenul din 
vreme, fiind considerați din grupa 
90. Ținând seama de posibilitățile 
și de condițiile pentru însămânțarea

TVR 2
TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 D.a. 
12.00 Sunset Beach (s/r)
13.30 Dreptul la adevăr (r) 
14.00 Em în Ib. germană 
15.00 Limbi străine: spaniolă 
15.25 Gigi Sfârlează (d.a) 
15.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 16.00 Micaela 
(s) 17.00 Ceaiul de la ora 5 
(div.) 19.00 S.O.S. Patri
moniul 19.30 Față în față cu 
autorul Alex Ștefănescu 
20.00 Secretul (s, Italia 1992, 
ep. 26) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 21.00 în fața 
dvs. 22.00 Vremea asasinilor 
(f. p. Franța ’58) 23.40 Time 
Out. Fotbal Etapa a 4-a a Ligii 
Campionilor (rez.) 

porumbului în primăvara anului 
1998, este de reținut faptul că se 
va face calibrarea hibrizilor marca 
Pioneer, ambalarea făcându-se 
nu în funcție de greutate ci după 
numărul de boabe, luându-se ca 
bază câte 80000 boabe la ha, 
demersuri fiind și pentru a se face 
partizi și pentru câte 0,5ha, 
existând unii producători agricoli 
care dețin și intenționează să 
cultive asemenea suprafețe.

Referitor la prețul semințelor 
de porumb, este de reținut că 
acesta este mai redus cu 20% în 
cazul când cumpărarea se face 
până la sfârșitul lunii noiembrie 
a.c. și cu 15% până la sfârșitul 
lunii februarie din anul următor.

Răspunzând interesului 
producătorilor agricoli, vânzarea 
porumbului se va putea face și 
pe cupoane, dar numai în 
schimbul celor ce vor fi primite în 
primăvara anului viitor. In același 
timp s-a precizat că prin firma 
Alfsim se vor distribui în
grășăminte chimice și erbicide 
specifice culturii porumbului.

Rezultatele dobândite la 
câmpul demonstrativ sunt 
concludente pentru a-i determina 
pe producătorii agricoli din județul 
nostru să-și îndrepte opțiunile 
spre cultivarea hibrizilor de 
porumb marca Pioneer.

Nicolae TÎRCOB

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s) 9.40 Doc
tor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30 
Răpirea sabinelor (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s) 13.10 
Don Quijote (f.da) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Fetele 
de la Lido (f. Franța 1995, 
ultima parte) 16.00 în
toarcerea Sfântului (s, ep. 
10) 17.00 Muppets Show (s) 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Obser- 
vator/Din lumea afacerilor 
19.45 Captiva (f. SUA1986)
21.30 Cronici paranormale 
(s, ep. 9) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

P.S.D.R. NU SE TEME 
DE REMANIERE 

GUVERNAMENTALĂ
(Urmare din pag. 1)

serioase, se va analiza 
activitatea fiecăruia și 
numai după aceea primul 
ministru va propune parti
delor din coaliție ce miniștri 
sunt vizați.

- Unii cer guvern de 
tehnicieni.

- Mi se pare irealizabilă 
o asemenea idee în mo
mentul de față. Poate într- 
o etapă viitoare.

- Se mai spune că 
PNTCD dictează înI
Convenția Democrată.

Nu cred într-o 
asemenea apreciere. 
PNȚCD este partidul cel 
mai numeros din CDR și 
este normal să aibă pre
tențiile cele mai mari. Dar 
în coaliție sunt multe 
negocieri.

- Cum considerați 
faptul că Guvernul 
Ciorbea conduce prin 
ordonanțe?

- Legislativul a atras 
foarte serios atenția exe
cutivului în legătură cu 
faptul că, atâta timp cât 
Parlamentul este în acti
vitate, să nu mai emită 
ordonanțe. Personal nu 
sunt de acord cu această 
practică.

- Opoziția este în 
formare, dar procesul 
este greoi.

- în democrație este 
nevoie de opoziție, de una

[puternică, lucidă, con

COMERȚUL COOPERATIST
Volumul mărfurilor livrate către coo

perativele de consum din județ, prin depozitele 
cu ridicata ale Federalcoop din Deva, Brad și 
Hațeg, s-a dublat în luna octombrie, față de 
lunile precedente. Aceasta printr-o mai bună 
aprovizionare cu ulei, sare, paste făinoase, 
conserve de carne, legume și fructe, dar și cu 
articole vestimentare de sezon. (E.S)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 9.00 Tânăr și ne
liniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer (s/r) 10.15
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 Săracă fată 
bogată (f, p. l/r) 12.30 Cei 
șapte Magnifici (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte 
de iubire (s, ep. 70) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 
Punctul pe I (talkshow) 
18.25 Știri 18.30 Cine-i 
șeful? (s) 18.55 Chestiunea 
zilei 19.00 Știi și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s)
21.15 Doctor în Alaska (s) 
22.05 Știri 22.15 Familia 
Bundy (s) 22.45 Sledge 
Hammer (s) 23.15 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 
23.45 Germenul Andro
meda (f. SUA 1971) 2.45 
Pulsul financiar 

structivă. Dar actuala opo
ziție una gîndește, alta 
spune și alta face.O 
opoziție credibilă o văd în 
viitorul mai îndepărtat.

- Credeți în alegeri 
anticipate?

- Nu cred că vor fi 
alegeri anticipate în 
momentul de față. Eu 
agreez ideea englezească 
cu guvernul din umbră. în 
Marea Britanie opoziția 
are format un guvern care 
poate lua oricând con
ducerea țării.

- Lumea s-a indignat 
de faptul că parla
mentarii și-au stabilit 
salarii mari, chiarfoarte 
mari.

- în săptămâna când 
s-au votat noile salarii, 
n-am participat la lucrările 
Parlamentului, dar și dacă 
aș fi fost în sală votam 
pentru. Consider că un 
salariu impozabil de 2,5 
milioane de lei nu este 
ieșit din comun. Managerii 
societăților comerciale au 
salarii comparabile cu ale 
noastre, ba chiar mai 
mari. în domeniul bancar 
sunt salarii enorme. Să 
știți că în București noi cei 
din provincie cheltuim 
foarte mult, nimeni nu ne 
dă nimic pe gratis. Așa că 
la familie ajung puțini bani.

- Vă mulțumim, die 
deputat.

ANTENA I -
DEVA

08.00-08.15 Știri locale 
(r)

09.00-09.15 Interviul 
săptămânii(r)

09.15-09.30 Muzică, 
publicitate

17.00-17.45 Actualitatea
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale 

(r)

PRO TV - DEVA
06.45 Sport extrem 
06.45-07.00 Știri locale

(r)
18.00-18.05 Știri pe 

scurt
18.05-18.25 Oameni de 

milioane
22.05-22.15 Știri locale

Joi, 6 noiembrie

OBerbec (21 III-20 IV)
Partenerul de viață tră

iește alături de dv. bu
curiile și necazurile pe 
care le aveți. Păstrațl-vă 
calmul înainte de a lua 
legătura cu rudeniile cu 
care aveți probleme.

□Taur (21 IV - 21 V)
Stare de tensiune între 

dv. șl partenerul de viață; 
aveți impresia că vă pune 
piealcl, ceea ce vă supără. 
Nu duceți lipsă de bani, 
chiar dacă nu câștigați 
foarte mult.

□ Gemeni (22 V-22 VI)
Cineva care dorește să 

vă facă rău se va da de gol, 
ceea ce se cheamă că 
aveți noroc. Copiii vă do
resc mult compania și ar fi 
bine să mai amânați alte 
treburi pentru a le face pe 
plac.

□ Rac (23 VI- 23 VII)
Conștiinciozitatea dv. 

lasă mult de dorit. Noroc 
că Inventivitatea de care 
dațl dovadă vă mai ajută 
să dregețl lucrurile. Rela
țiile cu frații vă cam ne
mulțumesc.

□ Leu (24 VII-23 VIII)
Prudență, căci riscați 

accidente de tot felul. Nici | 
tranzacțiile comerciale nu 
sunt favorabile. în schimb, 
ați |5utea să vă îmbogățiți 
cunoștințele profesionale.

□ Fecioară (24 VIII-22 IX)
Controlați-vă tonul pen-, 

tru a nu supăra pe mulți, 
ceea ce nu ar fi de dorit; 
sunteți într-o perioadă 
tensionată.

□ Balanță (23 IX - 23 X) '
Dorința dv. de a călători 

este mare, dar atenție la 
accidentele pe care le-ați 
putea avea. Indiscreția pe 
care o manifestați față de 
anumite persoane vă 
poate deteriora relațiile cu 
acestea.

□ Scorpion (24 X - 21 XI)
Viteza dv. de reacție îi 

surprinde pe cei din jur. De 
aceea e bine să discutați 
numai despre soluțiile 
lucrărilor pe care le aveți 
de întocmit la serviciu. 
Evitați călătoriile.

□Săgetător (22 XI - 20 XII)
După amiază dați o raită 

prin magazine; cum bani 
aveți, n-ar strica să vă 
satisfaceți micile mofturi.

□ Capricorn (21 XII -19 I)
Hotărâre bruscă, dar 

constructivă. Persoana 
iubită vă dă o idee exce
lentă. Nu vă mai rămâne 
decât s-o puneți în prac
tică, dar nu de unul singur.

□ Vărsător (20 I -18 II)
Sunteți pe fază cu tot 

ceea ce se întâmplă. Un 
prieten aflat în străinătate 
vă solicită o informație 
greu accesibilă; faceți tot 
ce puteți pentru a-l ajuta.

□ Pești (19 II-20 III)
Capacitatea dv. de a face 

c nexiunl rapide face o 
bună impresie celor din 
jur. Ați putea să vă găsiți 
colaboratori pentru pro
iectele pe care le aveți sau 
ați putea pune bazele unei 
afaceri de mare anvergură.

nctescep \_______7
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I
- Ce servicii de transport 

asigură societatea dv locui
torilor Devei, die director 
general?

- Mai întâi aș vrea să 
spun că suntem societate 
comercială pe acțiuni cu ca
pital integral de stat, dar că 
statul nu ne ajută cu nimic, 
nici instituțiile administrative

I care ar trebui s-o facă, așa 
I că trăim pe propriile picioare 
| și ne descurcăm cum putem. 
| Adică foarte greu. Revenind 
| la întrebare, este bine să se 

I 
I 
I
I 
I 
I

| știe că „Devatrans'' efectu- 
| ează servicii de transport 
| călători în mediul urban, res- 
| pectiv în municipiile Deva și
■ Brad și în mediul interurban,
I ; w ~

I-,
i 
î■ 
I 
I 
I 
I 

j adică în zonele adiacente 
. celor două municipii. Ne-am
'profilat în general pe trans
portul salariaților la și de la 
locurile lor de muncă.

- Efectuați aceste servicii 
bază de abonamente?
- Da, pe această bază, 

societatea noastră supor-
k___________________

pe

tând plata a 50 la sută din 
costul abonamentelor.

- Mai acordați și altora 
facilități la transport?

- Veteranilor de război și 
revoluționarilor din decembrie 
1989, al căror număr a crescut 
incredibil. Din păcate, nu avem 
resurse și nici statul nu se 
implică pentru suportarea unor 
procente din costul biletelor de 
călătorie pentru șomeri, pen
sionari, elevi.

- Se apropie iarna. Sun
teți pregătiți s-o întâmpinați?

- Din punctul nostru de ve
dere are porțile deschise. Sun
tem mai bine pregătiți ca nici-, 
odată. Sub toate aspectele.

- Concret.
- Ne-am asigurat mate

rialele - anvelope, antigel, 
uleiuri - și piesele de schimb 
necesare, ne-am revizuit și 
reparat mijloacele de trans
port din parcul auto propriu, 
ne-am pus la punct atelierele 
de întreținere și reparații.

- Sunt informații pozitive.

Aveți și vești mai puțin plă
cute?

- Ca peste tot, sunt și la 
noi. Din 4 noiembrie au cres
cut prețurile la biletele de 
călătorie în transportul inter
urban cu 7,66 la sută, iar din 
6 noiembrie se majorează 
costurile biletelor de auto
buz în transportul urban, 
funcție de creșterea indicelui 
de consum. Dar sunt creș
teri suportabile.

- Iar calitatea călătoriei?
- Din păcate, n-a crescut. 

Autobuzele sunt vechi, cu 
grad ridicat de uzură, perso
nalul nostru le întreține în 
cât mai bună stare, însă ni
velul de confort nu se ridică 
la cote prea ridicate. Aces
tea ne sunt deocamdată con
dițiile. Banii pentru dotarea 
tehnică a societății sunt pu
țini, iar apelurile noastre la 
ajutor, adresate Consiliului 
județean, Prefecturii, consi
liilor municipale Deva și 
Brad, pe care le deservim,

au rămas fără răspuns, deși I 
există prevederi care stipu-1 
lează posibilitatea sprijinirii | 
de la bugetul statului cu anu-1 
mite fonduri pentru trans-1 
portul urban. |

- Oricum, activitatea S.C. | 
„Devatrans" este rentabilă. |

- Este, însă cu câte efor-1 
turi și necazuri. Și ar fi mai | 
eficientă dacă n-am înre-1 
gistra un număr extrem de | 
mare de călători clandestini, ' 
fără bilet de călătorie, dacă , 
nu ar trebui să cheltuim Iu-! 

nar zeci de milioane pentru j 
remedierea stricăciunilor1 
produse de unii călători (fac I 
mizerie, ard, taie scaunele, I 
ba chiar le fură cu totul) și I 
dacă administrațiile locale ar | 
întreține mai bine drumurile. | 
O serie de drumuri ne fac | 
praf mașinile, nu alta. Iar | 
anvelopele costă enorm de | 
mult. în plus, starea deplo-1 
rabilă a unor drumuri, chiar
în Deva, ne dereglează ora
rele de transport, din cauza 
reducerii excesive a vitezei 
la circulația prin gropi, peste 
șanțuri sau denivelări.

- Oricum, vă dorim drum 
bun, die director general, 
prin aceste atât de multe 
bariere ale tranziției și biro
crației.

- Doamne-ajută.

I 
I 
I■ 
I

I 
I 
I
I 
I
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Dacă în urmă cu puțin timp 
îi informam pe locuitorii Devei 
că lucrările de extindere și mo
dernizare a Pieței Centrale a 
municipiului se vor termina pâ
nă la sfârșitul lunii noiembrie 
a.c. - după relatările dlui vice- 
primar Alin Suciu -, acum dl 
A.S. își exprimă îndoiala res
pectării termenului, datorită 
ritmului scăzut de lucru al con
structorului-- S.C. "Beta Corn" 
SRL Deva.

Bani sunt, timpul este bun, 
însă alte motive (?!) îi determină 
pe constructori să lucreze...la 
pas. Măcar să știe devenii cine 
le amână împlinirea unei justi
ficate dorințe.

Ieri a început etapa a ll-a a 
lucrărilor de reparații și moder
nizare a DN 7, pe segmentul 
celor șapte kilometri ce-i stră
bate în perimetrul municipiului 
Deva. Este vorba de așternerea 
stratului de uzură (a covorului 
de șlam bituminos), operațiune 
prevăzută să se termine în două 
săptămâni, ținând cont și de 
starea timpului.

Portarul - mai

Pentru ca dnii din condu
cerea Primăriei Deva să nu fie 
deranjați din activitățile lor im
portante, au dat dispoziție la 
portari să nu mai lase pe nimeni 
să intre în instituție până nu 
sunt anunțați la telefon de even
tualii indivizi perturbatori. Ca 
urmare, portărița Erzsi, aflată de 
o viață în solda "înaltelor porți" 
ale unor instituții publice, s-a 
conformat întocmai și nu ne-a 
permis în nici un fel să ajungem 
la mai marii primăriei devene.

Și pentru că la poartă era un 
du-te-vino permanent, fără tele
foane sau anunțări prealabile - 
doar Primăria este o instituție 
publică, Erzsi nici nu s-a mai 
obosit să consume impulsuri către 
superiori, ci ne-a întors pur și 
simplu spatele și câteva cuvinte 
de reproș, deși nu eram pentru ea 
niște străini. Ceea ce ne face să 
ne întrebăm dacă nu cumva la 
Primăria Deva sunt cam mulți șefi, 
se dau cam multe ordine, s-a 
cuibărit un soi de aroganță la unii 
și de indisciplină la alții.

S-a întâmplat marți, 4 no
iembrie a.c., la ora 11,45. Peste 
o oră aveam să fim primiți la 
dnii viceprimari Alin Suciu și 
Dumitru Gâlcescu, după ce au 
dat dispoziție năbădăioasei por- 
tărițe să ne lase totuși să intrăm 
în Primărie.

Un pod strigâ dupâ „ajutor'
A devenit bine cunoscut faptul că locuitorii 

străzii Matei Corvin au de' șapte-opt ani mari 
probleme datorită apelor care se revarsă din 
cartierul Viile Noi. x

O dată sau de două ori pe an apa se revarsă 
în 10-12 gospodării, intră în grădini, în pivnițe. 
Cauza principală o reprezintă, în opinia spe
cialiștilor, și colmatarea podului situat pe DN 7, 
pe sub care se scurg apele pluviale.

Deși locuitorii acestei străzi s-au adresat în 
nenumărate rânduri autorităților municipale, 
nimeni nu pare dispus să le rezolve necazul. Și 
ziarul nostru a semnalat această stare de fapt 
dar nimeni nu vede, nu aude.

Acum câteva zile, doi locatari de pe strada 
respectivă ni s-au adresat din nou, cerându-ne 
sprijin. Poate totuși cineva îi va lua în seamă.

De mântuială
De aproape un an, pe strada Eroilor s-au 

executat lucrări de reparații la conductele de apă 
ce alimentează casele din zonă. Deși „meșterii" 
au plecat de multă vreme de la locul faptei, în 
urma lor strada a rămas ca după bombardament. 
Gropile au luat locul covorului de asfalt, așternut 
cu câțiva ani în urmă, iar unde s-a turnat beton 
lucrul este făcut de mântuială.

Reamintim autorităților municipiului că cine
va a semnat „bun de plată" pentru lucrul făcut pe 
strada Eroilor.<________________

Receptivitate
Dacă în urmă cu câteva săptămâni, pe Aleea Păcii, după fiecare ploaie, strada era plină cu apă, în 

prezent lucrurile stau altfel. Nemulțumirile locatarilor au fost recepționate de către RAGCL Deva, care a 
efectuat lucrări de decolmatare a canalelor de scurgere, precum și de asfaltare și betonare a aleii.

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»
■ ■

Zilnic, în piața agroalimentară din 
Deva se desface un însemnat volum 
de produse. Numai că unii o fac legal, 
alții în afara legii. Așa cum a fost 
descoperită de poliție Todoran Dani
ela Viorica din Cugir, care oferea 
cumpărătorilor spre vânzare vegeta. 
Numai că dumneaei nu avea nici un 
act legal de proveniență a mărfii și 
nici autorizația cuvenită. Așa că i-au 
fost confiscate 25 de pachete de 
vegeta și i s-a aplicat o amendă de 
100.000 lei.

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*
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Pagină realizată de:
Dumitru GHEONEA, Sabin CERBU și 
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Una din problemele mari 
ale țării noastre, care trebuie să 
ne preocupe pe fiecare, este 
datoria financiară față de orga
nismele europene care ne a- 
cordă sprijin. întrebarea este: 
Noi cum putem ajuta din acest 
punct de vedere țara? Iar răs
punsul trebuie să-l dăm tot noi.

Țara pierde mult prin scu
tirea totală a țăranului de impo
zit pe venitul agricol. Un impozit 
minimal de 10 la sută ar fi sim
bolic pentru țăran, dar foarte 
benefic pentru țară.

V

Este normal și moral ca 
statul să acorde unele drepturi, 
facilități veteranilor de război, 
care au apărat glia străbună. 
Dar este necesar să se revadă 
listele veteranilor de război, 
deoarece au ajuns pe ele oa
meni care nu au făcut măcar o 
zi de front, ci, asemenea unor 
revoluționari din decembrie 
1989, au primit titluri de vete
rani, respectiv de revoluționari, 
pe bază de relații, de declarații 
false.

Multe categorii de salariați

(de la SNCFR, RENEL, ROM^ 

TELECOM etc.) beneficiază de 
o serie de servicii din sfera lor 
de activitate, pe lângă salariile 
mari pe care le au. Poate e bine 
să aibă reduceri, dar nu scutiri. 
Țara ar câștiga, iar discrepan
țele între veniturile lor și ale 
celorlalte categorii de salariați 
nu ar mai fi atât de mari.

Numai un guvern capabil și 
responsabil, numai niște mi
niștri competenți și dinamici ar 
putea determina asemenea mă
suri de mare necesitate pentru 
țară în această perioadă extrem 
de grea a tranziției la economia 
de piață.

Un grup de patrloțlj

Politia pe fazĂ
Operativitate

La sfârșitul lunii trecute, 
pe timp de noapte T. Gabriel 
din Cristur s-a trezit că a fost 
călcat de hoți, care l-au “u- 
șurat" de bunuri în valoare 
de 645.000 lei. Acționând 
operativ, cu mijloace spe
cifice, lucrătorii Biroului de 
ordine publică al poliției au 
depistat pe Borcea Mircea 
din Hunedoara, toate bunuri
le fiind găsite acasă la “strân- 
gător”. Păgubașul a și re
intrat în posesia lor.

V ---------------

Fără drept de 
autor 

întreprinzând o acțiune privind 
modul în care se respectă Legea 8/ 
96 privind protejarea dreptului de 
autor și a drepturilor conexe, a fost 
găsit Voina Florean (23 de ani) din 
Vețel - fără ocupație - ce oferea 
spre vânzare 36 de compact discuri 
de producție străină, fără a poseda 
licență de producție fonografică.

Compact discurile au fost con
fiscate și vinovatului i s-a întocmit 
dosar penal.

Agresorii au 
fost prinși

în noaptea de 29/30 octom
brie A P. din Deva, în vârstă de 
20 de ani, a fost agresată de 4 
tineri care au deposedat-o de 
suma de 200.000 lei. Reclamația 
a fost rezolvată de Biroul Poliției 
Criminale, care a depistat și 
identificat pe autorii operațiunii: 
Tronciu F. Toader (15 ani), Chi- 
rilă V. Râul (16 ani), Baiaș V. 
Râul (14 ani) și Marcu C. Gabriel 
(14 ani), toți din Deva.

Cei 4 minori au fost depuși 
la Centrul de primire a minorilor 
din Deva și a fost sesizată Co
misia de ocrotire a minorilor.

---------
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Doamna învățătoare
mine. Dar Mama mi-a spus:

- ,,Așa o iubeai și tu pe 
doamna Popovici, la fel de 
teamă îmi era și mie că nu 
mă mai asculți, că o vei iubi 
mai mult ca pe propria ta 
mamă. Dar o să vezi ce ușor 
va fi, nici nu știi ce bine e să-

Adela este vrăjită de noua 
ei doamnă învățătoare. La 
fiecare a doua frază apare 
„doamna învățătoare..." a 
spus, a făcut, ne-a arătat, ne- 
a lăsat, ne cere... Pur și sim
plu este fascinată și nu mă 
mir pentru că învățătoarea 
Adelei este o doamnă tânără, 
cu ochii mari albaștri și 
mereu cu zâmbetul pe buze; 
e tânără mămică și poate de 
aceea își iubește atât de mult 
elevii și e atât de bună cu ei. 
Simțeam o oarecare gelozie 
pentru că Adela pare că o 
iubește nespus. Doamna în
vățătoare este autoritatea 
totală în viața ei școlară, 
credeam chiar că o iubește 
mai mult pe doamna învă

țătoare decât mă iubește pe

și iubească Adela învă
țătoarea. De dragul ei își va 
scrie lecțiile, va citi și se va 
îmbrăca mereu frumos. 
Doar ca să-i placă doamnei 
învățătoare. Mulțumește-i lui 
Dumnezeu că fetița are o Ina DELEANU Foto: Anton SOC AC!

Școala Andrei Șaguna Deva și-a adunat la momentul sau aniversar 
dascăli din mai multe generații.

astfel de învățătoare, că îi 
place să meargă la școală 
încă din primele zile, că 
abia așteaptă să plece cu 
ghiozdanul în spate în 
fiecare dimineață.

Mulțumește-i doamnei 
învățătoare că poate fi atât 
de minunată încât o iubesc 
toți copiii.”

Mama are dreptate, 
doar știu cât de important 
este să-i placă copilului 
mersul la școală și dacă 
aceasta este datorită 
doamnei învățătoare 
atunci în numele Mamelor 
și al tuturor bobocilor: 
„Mulțumesc doamnă învă
țătoare!"

DESPRE MUNCĂ 
Șl FAMILIE

Activitatea de bază a 
S.C.,,Remedia” S.A. Deva 
(fostă „Centrofarm”), cum 
spunea dna farmacistă 
Voichița Popa, manager, 
este aceea de apro
vizionare și desfacere de 
medicamente prin cele ze
ce unități proprii, dar și 
către spitalele din județele 
Hunedoara și Alba, către 
farmaciile private. Pe lân
gă farmaciile proprii (situ
ate în Deva și localități 
rurale din județ), socie
tatea mai are în compo
nență un laborator de 
microproducție și un 
depozit.

,,Principala noastră 
preocupare - afirma dna 
farmacistă Popa - este 
aceea de a avea întreaga 
gamă de medicamente, 
ceea ce este mai greu de 
realizat în condițiile decon
tării rețetelor gratuite cu 
mare întârziere.”

- Greutățile de care 
nici dv. nu sunteți ocoliți 
-și care afectează între
gul sistem al asistenței 
medicale - se cunosc. 
Dincolo de acestea, vor- 
biți-ne despre atmosfera 
de lucru, despre profesia 
de farmacist.

- întreaga activitate se 
desfășoară în condiții bu
ne, mă bazez pe colabo
ratori statornici, serioși. 
Avem și un ușor profit. Ne 
străduim să facem o apro
vizionare bună, pentru ca 
pacienții să găsească în 
farmacii medicamentul de 
care au nevoie. Cât 
reușim, asta nu depinde 
doar de voința noastră.

în ceea ce privește pro
fesia de farmacist, cu toateV.

că-i deosebită, nu-ți dă azi 
satisfacțiile așteptate.

Farmacistul este un co
laborator al medicului, el 
finalizând actul medical. 
Prin colaborare cu me
dicul, el poate să re
comande bolnavului alte 
câteva medicamente simi
lare celui prescris și care 
lipsește din farmacie. Este 
singura persoană auto
rizată să dea cele mai 
competente sfaturi în 
domeniul medicamentului.

- De ce v-ați ales 
această profesie?

- Găsesc că este 
potrivită felului meu de a 
fi. Mi-a plăcut munca cu 
omul și în farmacie ești 
aproape de om. Apoi mi-a 
plăcut chimia. Ca și alte 
meserii, potrivite mai ales 
femeilor, aceasta presu
pune multă dăruire, meti
culozitate, profesionalism.

Dialogul a continuat 
despre responsabilitatea 
pe care și-a asumat-o de 
câțiva ani încoace, de 
când conduce societatea. 
Dar și despre aceea de 
mamă, soție și de fiică a 
unor părinți buni și iubitori 
pe care-i ajută atât cât îi 
permite timpul.

,,Mă bucur de armonie 
în familia mea - spunea 
dna Popa. Fără înțele
gerea partenerului de 
viață, n-ai cum să te rea
lizezi în viață, iar copiii nu 
găsesc acel suport moral 
atât de necesar sufletului 
lor. Fiica noastră, Corina, 
elevă în clasa a V-a, este 
liantul căsniciei noastre, 
raza de speranță a bu
nicilor".

Estera SfNA

- proverbe din Madagascar -

“A lupta cu ființa iubită înseamnă mai degrabă să mori 
decât să poți învinge".
JJ “Dragostea e ca algele: când te apropii de ele se 
îndepărtează, iar când te îndepărtezi de ele se apropie”.

“Dragostea e ca burnița: ea cade ușor, dar poate face să 
se prăvălească malurile”.

■ “Dragostea e ca un firișor de orez: transplantat el răsare 
în altă parte”.

“Dragostea nu se cumpără, dar dacă te strădui să o 
cucerești o vei obține cu siguranță ”.

“Prietenii seamănă cu cei care au același tată; 
îndrăgostita, cu cei care au aceeași mamă”.
df “Bărbatul are ochi să vază, femeia are ochi să fie văzută”.

“Trei feluri de oameni intră peste tot: războinicul, 
savantul și femeia ”, 
d “Femeia nu este o cămașă pe care o poți schimba ”.

Selecție de Hie LEAHU,

FLOAREA DE FOC
Pe Golgotele din noi 
fiecare-avem o Cruce, 
fiecare-o catapeteasmă fulgerată 
și-un întuneric în amiaza mare.

Fiecare ne-am prins cuie 
căte-o primăvară în amurg, 
câte un câmp cu fiori de neatins 
și un răsărit în care am plâns.

Pe Golgotele din noi 
fiecare-avem câte un Semn, 
căte-o aureoiă-n întuneric 
și atâtea lacrimi, Doamne, luminând.

Fiecare din noi tegănat-am 
pe brațele noastre vulcani 
și am ars în lava fierbinte, 
fiecare din noi pe Goigote, 
îngenungheat-am și-am plâns 
îrinorindu-ne în suflet 
Floarea de foc, 
Floarea de foc.

Paulina POPA 
(din volumul "Cuvinte sărutate de îngeri")

rinta^o capcană creată de noi
Pământul -,,Planeta 

albastră”, cum mai este 
numit, este câmpia fer
tilă unde în mod unic se 
dezvoltă viața pe care 
am primit-o. Fiecare 
dintre noi ajungem să 
trăim realitatea în mod 
diferit, ca o reflexie a 
ceea ce noi gândim - pro
prii responsabili de a 
opta pentru a fi fericiți 
sau nu.

Am fost întrebată: “De 
ce crezi că durerea ta 
este mai mare ca a 
celorlalți?; de ce nu pri
vesc în jur, sunt multi cei 
marc ați de durere1’ sau 
mi se spunea - „ Te com
placi în a-ți plânge de 
milă!”.

I--------------------------------------------------- j
I Ca părul să
| crească repede |

. Celor care doresc să le > 
! crească părul mai repede le ■ 
I punem la dispoziție câteva • 
| sfaturi. Când avem ocazia | 
| putem folosi zeamă de nuci |
■ verzi sau de brusture ori o >
■ felie de pepene verde. Cum J 
I nu mai e sezonul acestora I 
| apelăm la alte procedee: | 
| clătirea părului după |
■ spălare cu apă și puțin oțet ■ 
* alimentar; frecarea radă- ‘ 
I cinilor părului cu vitaminele I 
| A și E sau cu un cățel de | 
| usturoi; ungerea părului la |
■ câteva luni cu gaz și apoi .
■ spălarea lui din abundență ■
I cu săpun de casă. s

M-am oprit, cutre
murată de sonoritatea 
cuvintelor. Sufletul îmi 
era inundat de lacrimi. 
Pentru o clipă mi-a apă
rut în față tot ce am 
trăit, tot ce a însemnat 
viața mea.

Vreau, Doamne, să te 
întreb_ - Cum se poate 
trăi fără trecut? - Mulți 
dintre noi aleargă toată 
viața în căutarea Feri
cirii. Eu am avut șansa 
de a descoperi Fericirea - 
dar nu ca un miracol al 
existenței noastre, ci ca 
b Eealitate; a fost pentru 
o scurtă perioadă și încă 
privesc în jur nedu
merită.

în numărul precedent al 
paginii “Femina” prezentam 
culegerea de rețete culinare 
“Practic! Instructiv! Edu
cativ!" Din această carte de 
bucate am selectat pentru 
cititoarele noastre câteva 
rețete care ni s-au părut 
deosebite.

• Unt pentru sand
vișuri

Unt cu muștar: 200 gr 
unt, 25 gr muștar și sare. Se 
freacă untul cremă, se 
adaugă muștarul și sare și 
se amestecă bine.

Ego-ul meu avea 
nevoie - pesemne, de 
această întrebare. Am 
trăit un an și Jumătate 
sub o cupolă imaginar 
creată de mine; de fapt 
îmi creasem singură o 
capcană, iar eu însămi 
devenisem un cimitir 
în treg de cu vin te.

Nu sunt singură, sper 
ca și ceilalți să-și pună 
aceste întrebări. Să nu 
creăm în Jurul nostru un 
spațiu al nimănui, 
fiindcă vom strica 
„peisajul ” sufletelor din 
Jur.

Carmen MICU

Unt galben: 200 gr unt, 3 
gălbenușuri de ou răscopt 
(trecute prin sită), sare.

Unt negru: 200 gr unt, 
200 g măsline (tăiate în 
două, scoși sâmburii, de- 
sărate 5-6 ore, stoarse și 
trecute prin sită), sare după 
gust.

Unt verde: 200 gr unt, o 
lingură piure de spanac, 
sare.

Unt roz: 200 gr unt, o 
linguriță piure de sfeclă 
coaptă (trecută prin sită), 
sare.

BUNA CUVIINȚĂ , 
ORIUNDE 

SI ORICÂND
# Nu urăm femeilor 

peste 25 ani “căsătorie 
grabnică”.

# Nu întrebăm pe 
nimeni ce vârstă are și cât 
câștigă!

# Expresii ca “mișto”, 
“gagică”, “gagiu”, “na
sol”, “soios”, chiar și 
“monșer” sau “stimabile” 
nu au ce căuta într-un lim
baj civilizat.

# Nu întrebăm despre o 
persoană bolnavă “ce 
are?”; putem întreba “cum 
se simte?!”

# Nu corectăm forma 
gramaticală în care se ex
primă cineva (exceptând 
copiii), sau pronunțarea 
defectuoasă'- a unei 
expresii străine.

# Nu replicăm cu “nu vă 
exprimați clar”, “asta nu 
interesează” sau ..."lasă 
asta” etc.

• Prăjitură bețișoare
Din albuș cu nucă: 3 

albușuri, 250 gr zahăr 
pudră, 250 gr nuci. Se 
freacă albușurile cu zahărul 
pudră până devin o com
poziție spumoasă. Jumă
tate din ea se amestecă cu 
nucile prăjite puțin și 
măcinate. Rezultă o cocă 
ce se întinde și se taie be
țișoare. Cu albușul rămas 
se ung aceste bețișoare și 
se coc la foc moale, mai 
mult să se usuce.
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Recenta întâlnire ce a avut 
loc la sediul Direcției teritoriale 
Hunedoara a FPS a reliefat 
preocuparea susținută a sala- 
riaților acestei instituții pentru a 
accelera privatizarea, direcțiile 
teritoriale primind competențe 
sporite în acest sens. Sinte
tizând rezultatele de până a- 
cum și direcțiile viitoare de 
acțiune, dl ing. Viorel Copo- 
sescu, directorul instituției a- 
mintite, a subliniat că în ulti
mele 8 luni în județul nostru au 
fost privatizate 25 de șocietăți 
comerciale, având un capital 
social de peste 90 miliarde lei 
(față de 40-50 miliarde cât s-a 
privatizat anterior în trei ani), iar 
până la sfârșitul anului se esti
mează că se vor mai privatiza 
alte 5 unități cu un capital de 
circa 10 miliarde lei. în porto
foliu a mai rămas de privatizat 
circa 63 la sută din capitalul 
social total al societăților co
merciale, din care 35 la sută 
este deținut de către cele două 
unități siderurgice din Hune
doara și Călan.

Potrivit programului de pri
vatizare al FPS, acest proces 
se va încheia până la sfârșitul

o prioritate at so lată

anului viitor, direcției teritoriale 
revenindu-i competența pentru 
76 de societăți comerciale, iar 
FPS București pentru alte 77 de 
unități, în această din urmă 
categorie fiind cuprinse în spe
cial firme cu capital social de 
peste 2,5 miliarde lei.

în legătură cu modalitățile 
de privatizare, dl Coposescu a 
făcut precizarea că sunt prac
ticate două procedee: cel al 
licitației deschise cu strigare și 
cel al licitației cu ofertă în plic 
sigilat.

Prin primul procedeu men
ționat se vor privatiza cele 18 
societăți comerciale din agricul
tură, îndeosebi Agromecurile și 
unitățile de prestare servicii, 
inclusiv cea de agrotransport. 
Pentru a exista o transparență 
totală, privatizarea se va face 
cu participarea administrației

locale (primărie) și a sindica
telor. Termenul limită prevăzut 
pentru privatizarea acestor firme 
este 30 martie 1998.

în ceea ce privește priva
tizarea prin licitație cu ofertă 
în plic sigilat, acest procedeu 
se aplică la 59 de societăți 
comerciale, din care 20 se 
găsesc în Deva, 6 la Hune
doara, 3 la Orăștie, 4 la Vul
can etc. De menționat că în 
cazul unităților de cercetare și 
informatică privatizarea se 
realizează prin activități inter
ne, adică direct de către sala- 
riați, de PAS, foști salariați 
sau conducerile firmelor res
pective. Important de arătat 
este că, potrivit noilor regle
mentări, se acordă posibili
tatea ca la privatizare să se 
aplice contractul de leasing 
imobiliar, leasing și vânzarea

de active. Pentru a-și îmbu
nătăți propria activitate, în 
cadrul direcției județene a FPS s- 
au format colective specializate 
pentru privatizare și pentru 
restructurare, iar un salariat 
se ocupă efectiv și exclusiv de 
accesul firmelor la liniile de 
creditare ale băncilor. De ase
menea s-au făcut referiri la 
schimbările survenite în 
A.G.A., urmărindu-se întărirea 
răspunderii acestora în pri
vința privatizării.

Discuțiile ce au avut loc au 
adus în atenție o serie de alte 
aspecte esențiale privind priva
tizarea, vizând crearea cen
trelor de profit sau a holdin
gurilor în cazul societăților co
merciale mari, folosirea expe
rienței altor țări în acest do
meniu, creșterea interesului 
parlamentarilor hunedoreni în 
special pentru relansarea zo
nelor Deva, Brad și Orăștie etc, 
atrăgând în acest scop inclusiv 
investitori străini. în finalul întâl
nirii s-a făcut apel la mass-me- 
dia să sprijine, cu mijloacele 
specifice, procesul de priva
tizare.

Nicolae TÎRCOB
—------------------------ -

spSrtospSrt
Deși învinsă de cu 5 2,
Ste^un sa ceiliitcert în turul 

urniător
Marți seara am trăit în fața micului ecran satisfacția calificării 

echipei Steaua în turul al treilea a Cupei UEFA. Deși au suferit o 
înfrîngere cu 3-2, steliștii, neprimind gol acasă în meciul cu Bastia 
(1-0 pentru Steaua) și înscriind 2 goluri prin Cătălin Munteanu, și- 
au asigurat o meritată calificare în fața unei echipe extrem de dură, 
cu accente de huliganism, într-un meci infernal. (S.C.)

Gimnastică
Campionatul Național 

individual al 
junioarelor

Aveți licență de fabricație? 
Faceți etichetarea produselor 

agroalimentare?
Convorbire cu dna ing. Carmen Branga, 

inspector la biroul de industrie alimentară al 
DGAA a județului Hunedoara.

- în sfera de activitate a 
biroului din care faceți parte 
intră o serie de atribuții. Vă rog 
să le definiți.

- în primul rând doresc să 
arăt că în preocupările noastre 
un loc de seamă îl ocupă acor
darea licențelor de fabricație 
pentru agenții economici care 
desfășoară activități în dome
niul producției de produse ali
mentare. Aici sunt cuprinse atât 
societățile comerciale ca per
soane juridice, cât și asociațiile 
familiale - persoane fizice auto
rizate care desfășoară activități 
în profilul amintit.

- Ce alte precizări se pot 
face în legătură cu licențele?

- Pornind de la neajunsurile 
ce se constată, trebuie subliniat 
că au obligația - potrivit preve
derilor legale - să solicite și să 
posede licențe de fabricație 
toate unitățile de alimentație 
publică, deci nu numai cele de 
producție. în context menționez 
că taxele pentru licență sunt de 
500 mii lei în cazul societăților 
comerciale și de 250 mii lei în 
cel al persoanelor fizice auto
rizate, reînnoirea licenței fă- 
cându-se o dată la 5 ani (cu trei 
luni înainte de expirarea datei 
pentru care a fost emisă), taxa 
reducându-se la jumătate din 
sumele plătite inițial. Licențele 
se eliberează pentru obiectul de 
activitate, nu pentru fiecare 
produs în parte. întrucât mai 
există situații în care unii agenți 
economici nu se încadrează în 
prevederile legale, insistăm să- 
și soluționeze grabnic proble
mele ce le au, în caz contrar 
fiind pasibili de sancțiuni.

- Referitor la etichetarea 
produselor agroalimentare indi

gene, ce trebuie știut?
- Reglementările legale în 

acest sens sunt prevăzute în 
HG nr. 784/1997, unde se spe
cifică toate condițiile în care se 
face etichetarea produselor din 
carne, lapte, a conservelor, bău
turilor autohtone. Pe baza date
lor cuprinse trebuie să se poată 
face identificarea producăto
rului, a produsului fabricat, cu
noașterea compoziției produ
sului respectiv, a termenului de 
valabilitate, iar unde este cazul 
și masa netă, întrucât se con
stată că sunt o serie de abateri 
de la asemenea prevederi, fapt 
pentru care se pot aplica a- 
menzi substanțiale celor găsiți 
în culpă.

- Aveți și alte atribuții?
- Da. între acestea aș aminti 

și colectarea și comunicarea de 
date cerute lunar de către Minis
terul Agriculturii și Alimentației 
privind situația societăților comer
ciale cu profil de industrie ali
mentară referitoare la producția 
de produse agroalimentare, livră
rile la fondul pieței, stocurile de 
toamnă-iarnă. Aici este locul să 
spun că asigurarea acestor sto
curi pune mari semne de între
bare, deoarece unitățile de profil 
invocă lipsa permanentă a fon
durilor bănești necesare. Ar mai fi 
de precizat că prin Ordonanța 
guvernamentală nr. 42/1995, 
aprobată prin Legea nr. 123 și 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
242 din 23 octombrie 1995, sunt 
reglementate problemele discu
tate, agenții economici trebuind 
să cunoască și să respecte aces
te prevederi.

A consemnat

Nicolae TÎRCOB

Sala Sporturilor "Olimpia" din Ploiești a găzduit la sfârșitul 
săptămânii trecute etapa finală din cadrul Campionatului Național al 
junioarelor. Primele 32 de sportive la fiecare categorie, calificate după 
concursul pe echipe din primăvară de la Bacău, s-au întrecut pentru 
desemnarea campioanelor absolute la individual.

A fost o luptă disperată, interesele de club fiind mai presus de 
orice, chiar și peste talentut și valoarea copiilor. Arbitrate, cele care 
au oficiat, au făcut jocul murdar al celor care au vrut cu totul altceva 
decât să urce pe podium pe cele mai bune gimnaste.

Sportivele legitimate la CSS Cetate Deva, deși campioane 
naționale pe echipe și unele medaliate la edițiile din anii trecuți, au 
fost practic urmărite pe tot parcursul competiției și au fost depunctate 
nemeritat. Ca un exemplu Petronela Vasiu a fost notată la paralele 
cu 9.237 și doar intervenția vehementă a celor din delegație a dus 
la mărirea in extremis a notei la 9.450. Ca să nu mai vorbim de 
sărituri unde arbitrele au acordat notele, fără cel puțin să privească 
evoluțiile devencelor.

Cert este că la categoria a I l-a a câștigat cine trebuia - Angela 
Rotvitsche - CSS 3 CSA Steaua București urmată de Adelina Malac 
- CSS 1 Timișoara și Melinda Druța - CSS Triumf București. Pentru 
Cetate Deva - au punctat Odette Susinschi - locul V și Oana Ban - 
locul VIII.

în finalele pe aparate Oana Ban a ocupat locul II la paralele, 
urmată de Petronela Vasiu, câștigătoarea medaliei de aur fiind 
desemnată după un algoritm interesant care este depășit de 
regulament.

Contează totuși faptul că gimnastele din Deva sunt în topul celor 
mai bune. Poate că. în viitor, așa cum spunea un mucalit antrenor - 
vom beneficia de un arbitraj electronic sau vom aduce arbitra din ... 
Albania, mai realiste în aprecieri.

în viață, totul e să ai puțină baftă!
Foto Anton SOC AC!

> mai produce și ceapă
Dacă majoritatea unităților agricole cultivatoare de legume au 

abandonat din motive de coșturi, în mod deosebit, la o serie de 
sortimente din aceste produse (ardei, vinete, ceapă și altele), se 
mai găsesc totuși producători profesioniști care, prin tehnologiile 
aplicate, reușesc sg evite pierderile.

Un exemplu edificator îl constituie și Societatea comercială 
Dimagra din Deva, unitate care și în această toamnă a cultivat 
cu arpagic o suprafață de 2 ha, în ciuda faptului că prețul unui 
kg a ajuns la peste 11000 lei. Atunci de unde să mai fie și ceapă 
ieftină?

(NT) \

DJTS în colaborare cu Inspectoratul Școlar al județului Hune
doara a organizat la Deva etapa județeană a Campionatului Național 
de Cros, competiție care a reunit la start peste 250 de sportivi.

Se poate spune că a fost o reușită dacă ținem să facem 
comparație cu' anii trecuți. Acum există dovezi că cele două centre 
- Deva și Hunedoara - se luptă pentru întâietate și că sunt speranțe 
ca foarte curând mulți dintre cei pe care i-am văzut să urce pe 
podiumul competițiilor naționale, lată câștigătorii primelor locuri: 
categ. 11-12 ani fete : 1. ANDRA ARDELEANU (Șc.gen. 7 Hune
doara); 2.DANIELA IVASC; 3.VICTORIA ROMAN (ambele de la 
Șc.gen.nr.5 Hunedoara).

La echipe - Grupul Sportiv Școlar Deva; băieți: 1.COSMIN 
ZĂGARIN ; 2.OVIDIU STÂNILĂ (ambii Grupul Sportiv Deva); 3.DAN 
IVASC (Șc.gen.nr.5 Hunedoara);echipe : Grupul Sportiv Școlar Deva 
categ. 13-14 ani - fete: 1.ADINA PALCU, 2.MARIA DRĂGAN; 3. 
ANCA SILAGHI (toate Grupul Școlar Sportiv Deva), echipe : Grupul 
Sportiv Școlar Deva; Băieți : 1.RADU IZBASA (Lic.lancu de 
Hunedoara),2.VLAD SILAGHI (Grupul Sportiv Școlar Deva), 
3.ALEXANDRU PALAGHIU (Lic.lancu de Hunedoara); echipe : Liceul 
lancu de Hunedoara.

Organizatorii au acordat premii și diplome celor care au urcat pe 
podiumul de premiere. Primii 12 sosiți la fiecare categorie s-au 
calificat pentru finala acestui campionat național, care este 
programată la 16 noiembrie, la Tg.Jiu.

Nicolae GAVREA

r

1. Atalanta (9) - Inter (1) 2
Dacă gazdele nu strălucesc 

acasă, oaspeții au deja la activ 
trei victorii în deplasare.

2. Ban (14) - Roma (4) X
Și Bari, până acum, a evoluat 
slab pe propriul teren. De 
aceea, un rezultat la egalitate ni

■ Concursul din 9 noiembrie 1997 *

se pare a fi cel mai indicat pro
nostic și cine poate merge și pe 
o victorie a romanilor.

3. Fiorentina (12) - Lecce (16) 1 
Cu o victorie în fața milanezilor, 
Lecce pare mai sigură în acest 
joc deloc ușor pentru oaspeți.
4. Lazio (5) - Sampdoria (6) 1X 

Meci echilibrat, însă gazdele vor 
profita de avantajul terenului.

5. Milan (11) - Brescia (8) 1X 
Milanezii ar trebui să iasă din 
pasa neagră în care se află, cu 
toate că oaspeții vor da o re
plică serioasă.

6. Napoli (17) - Juventus (2) X2 
Ne este greu să înțelegem că 
napolitanii ar putea învinge pe 

Juventus care ține foarte mult la 
locul ce îl ocupă în clasament.

7. Parma (3) - Empoli (13) 1 
Deși oaspeții sunt greu pre
vizibili în deplasare, mergem pe 
mâna Parmei.

8. Udinese (10)- Piacenza (18) 1 
Numai cine joacă la surprize, ar 
putea renunța la "1” solist.

9. Vicenza (7) - Bologna (15) 1X 

Pare firesc ca Vicenza să-și 
apropie victoria. Pentru mai 
multă siguranță, mergem și pe 
un egal.

10. Ancona (15) - Verona (3) X2 

Din 5 partide acasă, Verona a 
acumulat tot atâtea victorii. în 
deplasare are doar 2 egaluri și 2 
înfrângeri. Să fie primul succes, 
duminică?

11. Reggiana (19) - Perugia (6) 1X 
Se pare că Reggiana a început 
să-și revină...

12. Salemitana (2) - Lucchese (7) 1 
Multe dintre întâlnirile de până 
acum între aceste două formații 
s-au terminat nedecis.

13. Venezia (1) - Pescara (11) 
Până acum, liderul a fost im
batabil pe propriul gazon.
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trale termice HERMAN SICO 
Italia, Germania, total auto
matizate, orice capacitate, 
gaz, motorină, cărbune, 
lemn. Distribuitor autorizat

VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂR1

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

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral, b-dul 
Decebal, bl. 24, etaj 3, ap.12. 
Tel. 212529 (3840)

• Vând casă, grădină, apă, 
canal, gaz, poziție centrală 
corn. Geoagiu Sat. Tel. 058 
826211 (3848)

• Vând urgent casă, apă, 
gaz, anexe, grădină, Mintia, 72, 
preț avantajos.Informații la 
domiciliu între orele 15-20. 
(3444)

• Vând Lada 1200, preț 
convenabil. Tel. 227479, orele 
20 - 22. (3563)

• Vând furgon Barkas, doi 
timpi, autoutilitară 1986, 2660 
DM. Tel. 717822 sau 066 
214122 (3828)

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

• Vând Dacia 1310, Dacia 
papuc, ARO camionetă, TV, 
Mercedes 200, cu vama plătită.
Tel. 218245 (3836)

• Vând Mazda 626, 1985, 
neînmatriculată, multiple ex
trase, cumpăr repatriere. Vând 
SRL. Tel. 622551 (3571)

• Vând Peugeot 505 Diesel, 
1986, înmatriculat, convenabil, 
tel.651579. (3676)

• Vând Oltcit Club, carte 
identitate, 8 milioane lei sau 
mărci, negociabil.Tel.656239. 
(3678)

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

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

• SC ANA EXIM SRL vinde 
sobe teracotă - comandă. Trans
port la domiciliu. Tel. 620411 
(3844)

• Vând motocultor, cosi
toare, freză, prășitoare. Mihă- 
iești, Dobra, tel. 631187 (3846)

• Vând sau închiriez joc 
distractiv, pupitru bar, fișet 
metalic. Tel. 660091 (3845)

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

• Societatea Proteus din 
Orăștie vă oferă produse 
electrocasnice Arcopal, Cris
tal și noua gamă de încălzire 
centrală, cazane cu gaz și 
calorifere, realizate de firme 
prestigioase "ZASS" Ger
mania, "TRACY" Franța și 
"BIASI" Italia. Pentru a be
neficia de reduceri de preț și 
alte facilități de cumpărare, 
sunați chiar acum la tel/fax: 
054/233134, 054/647500, 
054/641296 și 094/504369 
sau vizitați magazinul din 
Orăștie, str.Unirii, nr.81,pe 
șoseaua națională.Cu noi, 
sezonul rece trece mai su
portabil! (3175)

• SC Georgiana cumpără 
porci pentru sacrificare.Vinde 
spațiu Viile Noi - carmangerie, 
măcelărie. Informații 232214, 
211443 (3866)

Imperial Orăștie.Tel/fax.054/ 
642580.(2640)

SCH1MBVRI DE 
LOCVTNT

• Schimb garsonieră Bucu
rești, cu apartament sau garso
nieră, plus diferență. Deva, tel. 
623200, 18- 20 (3855)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apartahnent 
două camere, mobilat, telefon, 
Devasat. 625168 (3837)

• Ofer cu chirie casă, garaje, 
central, pentru depozit en gros. 
Tel. 616082 (3838)

• închiriez (vând) sau schimb 
cu garsonieră apartament două 
camere, ultracentral. Tel. 
214986, după ora 17 (3575)

• Caut de închiriat garsonieră 
în Simeria. Tel. 660698, după 
ora 17 (3839)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm 20 tineri cu studii 
medii sau superioare, vârsta 
cuprinsă între 18-30 ani, cu 

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

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

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

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

Și multe altele!!!

Angajăm personal
Condiții:»

studii superioare sau medii, operare calculator, limba 
engleză, contabilitate primară.
Informații: tel. 054/232008.

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

Ambulanta Județeană Deva

Scoate la concurs

1 post șofer autosanitară pentru

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

AFLATA ÎN 24 RATE

MAGAZINUL NOSTRU - ORĂȘTIE, str. BĂLCESCU, nr.ll, tel. 647496

Condiții de înscriere^' uBEr T •
0 4 ani vechime fii meseria de șofer
0 posesor permis categoria B și C

Concursul ya avea loc în data de 19.11.1997, ora 
ItLQO.ia sediul Ambulanți Județene Deva, din 

str.DenoznekH-, nr 3.

Grupul Școlar Sportiv Deva
Organizează concurs în data de 

13.11.1997, ora 9.00, pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

E> 1 post tâmplar
E> 1 post paznic
E> 2 posturi îngrijitoare

Informații suplimentare la telefon 217015
V: '  .......................... == '=4

I S.C. “MOBIS" S.A. |
Cu sediul în Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 59

I Produce și livrează cepuri cilindrice din fag, cu următoarele dimensiuni: I
• 0 8 x 30 mm; J
■ 0 8 x 35 mm; ‘
* 0 8 x 40 mm; “
[ 010 x 40 mm.
^Plata se face cu CEC sau numerar în momentul livrării mărfi iy

posibilități de promovare și 
câștiguri nelimitate. Informații la 
tel. 615390, între orele 10-16. 
(3867)

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

• Broker autorizat efectuez 
prin societate de valori mobi
liare tranzacții de acțiuni, la 
domiciliul clientului (numai în 
municipiul Deva). Tel. 613139 
(3573)

• Centrul de Execuție Buge
tară - Liceul Teoretic Ilia - 
anunță concurs în data de 21 
noiembrie 1997, ora 10, pentru 
ocuparea postului de secretar 
la Școala Generală Zam. Infor
mații suplimentare la Școala 
Generală Zam, tel. 127 (3853)

• AUTORIZAT execut in
stalații de încălzire și sanitare, 
montez cazane și boilere. Tel. 
723908. (2563)

1 DIVERSE

• • Cooperativa Prestarea 
Hunedoara anunță intenția de 
autorizare din punct de vedere 
al protecției mediului a secției 
Auto-Moto, din Piața Libertății, 
7. Eventualele reclamații se 
primesc în termen de 15 zile la 
APM Deva. (2568)

LICITAJll

• GRUPUL ȘCOLAR AGRI
COL GEOAGIU solicită oferte 

pentru construirea unui gard 
de 400 ml cu plasă sârmă. 
Ofertele se depun la sediul 
unității până în data de 15 
noiembrie 1997. (3847)

• SC MATEX SA DEVA, str. 
Dorobanților, nr. 34, tel. 221542, 
int. 56, vinde prin licitație publică 
deșeuri din fontă și fier vechi. 
Licitația va avea loc în ziua de 
19 noiembrie 1997, ora 10, la 
sediul societății. (3849)

• BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ SA-Filiala Hune
doara anunță vînzarea prin 
licitație publică a următoa
relor active aparținând SC 
"Cernafruct" SA Hunedoara, 
cu sediul în Hunedoara, str. 
Panait Cerna, nr.4, fabrica 
de răcoritoare și fabrica de 
gheață. Activele sunt dotate 
cu utilaje performante. Lici
tația va avea loc în data de 
19.11.1997, ora 10, la Jude
cătoria Hunedoara, biroul 
executorului judecătoresc. 
Informații suplimentare la 
sediul SC "Cernafruct"SA 
Hunedoara, str.Carpați, nr. 
92, tel.054/715482, la BCR- 
Filiala Hunedoara, tel.054/ 
712494 și Judecătoria Hu
nedoara, executor judecă
toresc, tel.054/712438 
(3625)

• Primăria comunei 
Sîntămăria Orlea solicită 
oferte pentru lucrarea de 
consolidare a Școlii primare 
Subcetate. Relații suplimen
tare și depunerea ofertelor la 
sediul Primăriei Sîntămăria 
Orlea, până la data de 19.11. 
1997.(2671)

COMEMORĂRI

• Comemorăm astăzi, când 
ar fi trebuit să-i sărbătorim ziua 
de naștere, doi ani și jumătate 
de lacrimi și dor de la decesul 
fiului nostru

IONEL DOREL ȘOMAN 

din Teiu. Te vom păstra viu în 
sufletele noastre. Părinții loan 
și Ana. (3842)’

Nu te vom uita niciodată I Liviu, 
Emil, Marius, Mihai. (3858)

în atenția beneficiarilor anunțurilor de 
mică publicitate

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

RAIL Hunedoara
Cu sediul în Hunedoara, Bdul Republicii, nr. 5

Anunță angajarea unui mecanic auto 
categoria 5-6 și a unui buldozerist.

--------------- ■ ■ ............................................. --J)

S.C. LUXTEN DEVA

• Un an de jale și dor de la 
plecarea în eternitate a scum
pei mele soții

PATKO OTILIA

care ne-a părăsit la 6 noiem
brie 1996. Odihnească-se în 
pace ! Soțul și rudele. (3827)

• Azi se împlinesc doi ani 
de la fulgerătoarea dispariție 
a bunului nostru prieten

VIRGIL BĂBUȚĂ



1 ri 1z
Societatea româno-canadiană
Luxten lighting S.A.București s
LUXTEN DEVA

• Tel/fax - 054 - 232 008 S C PYWSTOP S.r.l. Oradea

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 
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

Cu sediul în Deva, 
str. Avram lancu, bloc H3 

ANUNȚĂ:
r

Concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

| Reprezentanța

cy-

INSTALEAZĂ

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 pt tavane false, aplice

INGINER CONSTRUCTOR 
INGINER INSTALATOR

Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
la efracție și incendiu;
Sisteme de televiziune cu circuit închis; 
Sisteme de control al accesului prin cartele;
Sisteme de interfonie și videointerfonie; 
Alarme auto;
Geamuri termoizolatoare și securizante;

k

Depunerea opțiunilor se va face 
până la data de 17.11.1997. 

Concursul va avea loc în data de 24.11.1997. 
Relații suplimentare la sediul societății sau la 

telefoanele 212060, 212061. J
z-

Anunță agenții comerciali interesați 
Că Vinde prin Abatorul de păsări 
Șoimuș carne de pasăre din 
producția proprie la următoarele 

prețuri fără TVA:
- Carne de pui cal. I
- Găini rase grele cal.l
- Găini rase grele cal. II
- Pulpe pui
- Piept pui

75000 fe/Ag 
73000 lei/kg 
11500 lei/kg 
22000 lei/kg 
22000 lei/kg

Pentru cantități mai mari de 1000 kg se acordă un discount de 5%"
Informații suplimentare la tel. 054/215622, 216120, 625796. ■

Pentium
■processor

COMPUTERS
COMRACE ELITE
cu tehnologie MMX
INTEL PENTIUM 166 MMX 
•16 MB EDO RAM 
•HDD WD CAVIAR 1,6 GB 
•PCI SVGA S3 64 V2/DX

1 MB EDO MPEG 
•Monitor ADI ProVista 14"

SVGA color 0,28 NI LR 
•Microsoft Windows 95 (CD) 
•Microsoft Works 4.0 (CD)

opțional
MULTIMEDIA KITZJ^JJ
•8x FUNAI CD-ROM Drive
•SCHUBERT 3D Sound Card 16-bit 
•80 W PMPO SYNTONY Active Speakers 
•GAMES CD - 99 jocuri Ofertă limitată! 

sunați acum la 
’ tel: 054-212726

fax: 054-218205
Prețurile nu includ TVA, se calculează în lei la cursul spot de vânzare BCR.

oiimsiw
Si Hiinedoara-Deva
Cu sediul în Deva, 
str. Portului nr.2, 
Telefon: 214341

Vinde prin licitație 

publică deschisă

Mijloace de 
transport

ACTION 
03-12 

noiembrie

Lista mijloacelor fixe 
și prețui de pornire se 
pot consulta ia sediul 
societății.f
Licitația va avea ioc în 
data’de 18.11.1997, 
ora 10.00, și se repetă 
în fiecare zi de marți • 
ia aceeași oră.

k

W! Western 
wi Digital
The World's Most
Recommended J| 
Hard Drive

ADI^
Any way you look at It

CldrdntiO Calculatoarele sunt expuse ia
’ RECEP PLUS S.R.L. B-dul Decebal bl. P parter

Q Bit; Dutchman
GmbH - Germany Y -

Lider mondial .
I /ll

echipamente de hală pentru 
creșterea păsărilor și porcilor..

i. x\

/

Vă așteptăm la

INDAGRA 97
7-11 noiembrie
Pavilion P( 17) 

stand 149 
ROMEXPO

Echipament performant = profit sigur

Tel./Fax: 01 - 230.25.62;
032-213.030; 058-813295

VOPSELE AUTO POLIURETANICE 
METALIZATE SI NEMETALIZATE r

SE EXECUTĂ LA COMANDĂ 
DUPĂ CATALOG DE CULORI 

ÎN NUANȚA DORITĂ.

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ! 
CELE MAI MICI 
PRETURI DE PE 

PIAȚĂ

MATERII PRIME IMPORT 
ITALIA
REZISTENTĂ MARE LA 
AGENTI ATMOSFERICI 
CALITATE LA STANDARDE 
EUROPENE.

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

1. în Deva, zona Casei de Cultură
2. Str. Libertății, bl. D1 parter (zona gării)

Pentru vânzări en-gros - reduceri substanțiale 
și transport gratuit.

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -18 și sâmbăta 
între 9-13. Telefon: 054-216160.
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MODALITATEA 1
UIMDR REPARAȚII

Revoluția din decembrie a 
.pus cu tărie în fața românilor, 
între altele, nevoia unor 
reparații. Nu le-a definit ni
meni natura - morale sau 
materiale.Reparațiile ma
teriale însă au caracter via- 
ger.Cui au fost cerute? 
Poporului român, prin sis
temul de impozitare ca formă 
de contribuție la constituirea 
bugetului statului. Dacă este 
vreun naiv care crede că 
aceste reparații viagere se 
plătesc din niscaiva bani 
veniți de aiurea, îl aștept s- 
o spună.Poate nu aș fi scris 
niciodată aceste rânduri dacă 
n-ar fi existat "teatrul” din fața 
Senatului României.

Așadar, după Revoluție 
au venit pretențiile la repa
rații, în primul rând mate
riale.Le-au cerut cu glas tare 
cei ce s-au considerat în
dreptățiți de Revoluția din 
decembrie; le-au cerut foștii 
deținuți politici ai regimului 
comunist. Le-au cerut cei 
cărora li s-a impus într-o anu
mită perioadă domiciliu 
obligatoriu.Ultimii și cei care 
le-au cerut cu maximum de 
pudoare și decență, cu ne
motivată umilință, chiar - au 
fost veteranii de război.Au 
cerut cel mai puțin și au 
obținut și mai puțin, ei pe care 
i-au mâncat foamea, 
păduchii, reumatismele și 
gloanțele inamice în tran
șeele de pe linia I, pe frontul 
de est sau pe cel de vest, în 
numele unui jurământ față de 
Patrie.

Am un respect religios 
față de orice ființă umană 
care a suferit pentru binele 
semenilor săi. "Reparații" 
materiale după 1989 au făcut 
însă cu toții acest sacrificiu 
de suferință?”Teatrul’’ din fața 
Senatului s-a născut și a 
evoluat împotriva unor intenții 
guvernamentale de a selecta, 
pe planul reparațiilor ma
teriale, grâul de neghină, 
adică pe urmașii celor ce și- 
au sacrificat viețile, pe infirmii 
temporari sau pe viață de 
neghina profitorilor.Guvernul 
României a încercat să facă 
această separare prin lege a 
profitorilor de cei cu adevărat 
merituoși. N-a reușit și nici nu 
va reuși pentru că în Ro
mânia sunt prea multe “re
parații” deja câștigate de 
apărat.

Au cerut și au obținut re
parații materiale foștii deținuți

politici ai regimului comunist. 
Le sărut mâna celor care au 
avut curajul să se opună pe o 
cale sau alta totalitarismului 
comunist. Cei care dorm 
zâmbind stelelor,însă, nu mai 
cer reparații iar urmașii lor au 
fost ori prea sceptici, ori prea 
scârbiți de ce a urmat după 
1989 ca s-o mai facă. Au ce
rut și au obținut reparații 
materiale cei care au rezistat 
închisorilor; au obținut in
demnizații viagere,onoruri 
politice,posturi de demnitari 
în stat bine stipendiate .Acum 
cer - și vor obține - reparații 
sub forma "restitutio in 
integrum” asupra pămân
turilor, pădurilor - cel puțin 
până la 50 de hectare - 
asupra imobilelor.Cel mai 
“tânăr” deținut politic al 
regimului stalinist în România 
poate avea 54 de ani. 
“Veteranii” închisorilor comu
niste cărora contribuabilul 
român le plătește reparații 
materiale sub diferite forme 
au de la 70 în sus. Și unii 
dintre ei sunt încă falnici și 
viguroși - deputați, senatori, 
înalți demnitari de stat. Câ
teva cuvinte încă, domnilor 
demni de tot respectul meu și 
de toate reparațiile morale pe 
care vi le.datorăm. înainte ca 
dumneavoastră să începeți a 
fi martirizați de închisorile 
comuniste, în marea secetă 
de după război, mii, zeci de 
mii de copii de români au 
murit de foame. Alții - cu 
copilăria schilodită de foame 
- au rămas tarați pentru tot 
restul vieții lor. Unii n-au mai 
apucat 40 de ani, alții - 50, 
cei mai mulți n-au trecut de 
60. Cei care au apucat să 
treacă de 50 de ani plătesc, 
sub formă de impozite, din 
salariile lor de mizerie, dacă 
le au, reparații materiale pe 
care atâtea categorii și gru
puri sociale le-au obținut 
după Revoluție. Ei de la cine 
să ceară reparații materiale 
pentru anii pe care nu i-au 
mai apucat și nu vor mai apu
ca să-i trăiască pentru că 
viața le-a fost o îndelungată 
suferință?

Sigur, rândurile acestea 
vor supăra pe mulți. Orice 
adevăr supără. Când le-am 
intitulat astfel, la toate 
acestea și la multe altele 
m-am gândit. Dumnea
voastră vă gândiți ?

Ion CIOCLEI 
________________________/
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BRAD - Biserica Ortodoxă Română 
Foto: Pavel LAZA

Bugetul Județului 
a fost majorat

Bugetul județului nostru a 
fost majorat, printr-o hotărâre 
recentă a Consiliului județean, 
cu suma de 100 milioane lei. 
Prin aceasta bugetul pe 1997 
va fi, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în valoare de 83 
264 833 000 lei. Majorarea 
bugetului a făcut posibilă ma

jorarea cheltuielilor la sănă
tate, mai precis la Serviciul 
județean de ambulanță, cu 
60 milioane lei, la Centrul 
județean al creației populare 
cu 30 milioane lei și la teatrul 
“I.D.Sârbu" din Petroșani 
pentru finanțarea reparației 
capitale.(Tr.B.)

5 NOIEMBRIE
IdolarSUA 7757 lei
1 marcă germană 4492 lei
100 yeni japonezi 6335 lei
1 liră sterlină 13049 lei
1 franc elvețian 5502 lei
1 franc francez 1341 lei
100 lire italiene 458 lei

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

Seminar pe teme energetice
în săptămâna 27-31 octombrie a.c., în Capitală a fost 

organizat de către Agenția de dezvoltare locală din Grecia șl 
Catedra UNESCO de inginerie un seminar pe tema "Eficiența 
energetică în clădirile publice”, vizând aplicarea unor măsuri de 
reducere a costurilor de întreținere în domeniul energetic, 
suportate din bugetele locale.

Au avut loc cursuri teoretice, dimineața, urmate de aplicații 
practice, după amiaza, foarte folositoare pentru cursanțl.

Din municipiul Deva, la manifestare au participat ing.Dacian 
Tomuș, de la Primărie, șl Ing.Ștefan Plntllle, de la RAGCL, care 
s-au întors cu bogate cunoștințe acumulate în acest domeniu.
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Liderii partidelor din 
■ coaliția majoritară, Ion 
* Diaconescu, Petre Roman, 
I Mircea lonescu Quintus și 
| Marko Bela, care s-au 

întâlnit, la invitația preșe
dintelui Emil Constan
tinescu și în prezența 
premierului Victor Ciorbea 
au hotărât ca remanierea 
guvernamentală și pro
cesul de restructurare 
instituțională să se fina
lizeze până la sfârșitul 
acestei luni, pe baza unei 
analize temeinice, a bi
lanțului activității fiecărui 
minister de la instalarea
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MAHTMITA
în data de 4 noiembrie a.c., în sala mică a Clubului 

“Siderurgistul” din Hunedoara, a avut loc conferința de 
deschidere a cursurilor intensive de prezentare a 
sistemului tradițional de medicină naturistă indiană 
Ayurveda. în organizarea dnei doctor Dalia Faur, aceste 
cursuri se adresează unor categorii sociale largi și se 
desfășoară, în funcție de cerere, pe durata unui an sau 
chiar pe doi ani. Beneficiind atât de cursuri teoretice cât 
și practice, participanții învață, prin cunoașterea de sine, 
să cunoască, de fapt, întreg universul.

Andrei NISTOR *

VREMEA
I 

Vremea va continua să se încălzească și I 
i în general frumoasă. Cerul va fi I 

variabil. Vânt moderat din sector sudic. I 
Temperaturile minime vor fi cuprinse I 

între -1 și +4 °C, iar maximele între 13 și 18 I 
°C. (Ileana GOVOREANU) I
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bs > micirăți

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

* DFI44 - la SEDIUL REDACȚIEI
_ f

din str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea 
Tribunalului Județean); - la chioșcul 
din CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă 
magazinul “Comtim“; -la chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont“);

* HUNEDOARA, pe B-dui
Dacia (tel.716926);

* BRAD, str. Republicii (tel. 
650968), la sediu! S.C. ’’MERCUR";

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

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

NOIEMBRIE - LUNA REMANIERU'
Șl RESTRUCTURĂRII ■ 

și a impactului social al! 
acestora.

Deci, în această lună,| 
când se fac bilanțurile unui ■ 
an de guvernare, președin-j 
tele țării în persoană estel 
hotărât să accelereze pro-| 
cesul remanierii guver-. 
nulul, al restructurării Instl-* 
tuționale a organismelor ce | 
se ocupă de privatizare și i 
reformă, să antreneze k 
aceste activități opoziția* 
guvernamentală și sin-| 
dicatele. Mai bine mai târ-i 
ziu, decât niciodată.

TiberiuISTRATE I 
________________ ✓

înguvernului și până 
prezent.

Remanierea ar urma să 
asigure eliminarea grabnică 
a întârzierilor, să îmbunătă
țească și să accelereze 
ritmul reformelor econo
mice în domeniile restruc
turării și privatizării. Cei 
prezenți la discuție au 
stabilit că este necesară 
restructurarea instituțiilor 
implicate în procesul de 
privatizare și reformă, în 
mod special prin reducerea 
numărului acestora, dimi
nuarea aparatului birocratic 
și prin simplificarea proce
durilor de funcționare.

Președintele Emil 
Constantinescu a adresat 
conducerilor coalițiilor și 
partidelor din majoritatea 
guvernamentală și din opo
ziția parlamentară Invitația 
de a participa pe 10 no
iembrie la o rundă de con
sultări privind problemele 
politice, economice și so
ciale actuale ale României. 
De asemenea, șeful statului 
i-a invitat pe 11 noiembrie 
pe liderii principalelor 
centrale sindicale pentru 
convorbiri asupra proble
melor reformei economice

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