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- Mioaro, știi care-i culmea înotului? 
-Nu.
- Iți spun eu. Cu o mână să înoți și cu 

cealaltă să... dai din picioare...
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ROMÂNEȘTI
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Discuție cu dl ing. Alexandru Indrea, președintele 
comisiei mass-media a Federației Sindicatelor Unite a 

Specialiștilor din Agricultura României (FSUSAR)

Pentru început dl Indrea 
a făcut câteva referiri pentru 
punerea în temă la structura 
organizatorică a acestui 
sindicat, a cărui organizare 
în teritoriu merge până la 
nivelul fiecărei comune, 
ocupându-se până acum și 
în continuare de problemele 
producătorilor din sectorul 
agriculturii private din

iri exclusivitate pertu

interlocutorul afirmând că 
“noi nu mergem numai în 
campania electorală la sate 
să colectăm voturi, ci dorim 
ca prin contactul perma
nent și prin acțiunile sis
tematice întreprinse să fim 
alături de cei ce produc 
bunurile alimentare, apă- 
rându-le interesele îndrep
tate spre atingerea unor
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JURRMflNT OSTRȘCSC
Gheorghe Funar

Ceea ce i se coace de 
mult primarului Clujului, 
năbădăiosul Gheorghe 
Funar, s-a împlinit. în data 
de 4 noiembrie a.c., Biroul 
Permanent al PUNR a 
constatat că Gheorghe 
Funar i-a ignorat hotărârea 
din 21 octombrie, conti-

CTE 
RE

nuând să arunce cuvinte 
grele la adresa conducerii 
pardidului, a președintelui 
acestuia, Valeriu Tabără, 
fapt ce cade sub incidența 
articolului 10 din statutul 
PUNR. Membrii BP au făcut 
o analiză amănunțită a 
activității și comporta
mentului fostului șef al 
partidului, Gheorghe Funar, 
și au convenit că acesta a 
adus prejudicii PUNR, 
imaginii sale interne și 
externe, drept pentru care 
trebuie exclus din partid. 
Hotărârea a fost adoptată cu 
14 voturi, o abținere și două 
împotriviri.

Faptul nu a scăpat pre
sei, care i-a adus îndelung 
în prim-plan pe cei doi foști 
prieteni, deveniți vajnici 
adversari - Gheorghe Funar. 
și Valeriu Tabără -, toate 
argumentele dând dreptate 
celui de al doilea. 
Comportamentul arogant, cu 
acel aer de superioritate și 
țâfnă al lui Gheorghe Funar, 
stilul lui zeflemitor, prin 
calificative dure, directe, la 
adresa adversarilor, verbia- 
jul lui spinos, trivial, nu mai 
puteau fi acceptate. După 
cum nu mai puteau fi 
acceptate erorile sale po
litice.

Neîndoios, Gheorghe 
Funar a replicat în stilul său 
caracteristic. El i-a numit 
ciocli pe cei din Biroul Per
manent care au votat 
excluderea sa din partid, i-a 
catalogat drept lichele, 
nemernici, cozi de topor, iar 
pe Valeriu Tabără și Ion 
Gavra - vipere pe care le-a 
crescut la sânul său -, 
amenințând că în curând

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Festivitatea depunerii jură
mântului militar de către cel mal 
tânăr contingent de recruți 
jandarmi a prilejuit, la Centrul 
de instrucție Orăștie, sâmbătă, 
8 noiembrie, organizarea unei 
festivități aparte la care au 
participat un mare număr de 
rude șl prieteni ai celor aflațl 
acum sub arme. Momentul cel 
mai Important al festivităților I- 
a reprezentat ceremonia pri
mirii Drapelului de Luptă de 
către Batal**nul de Jandarmi 
Deva.

Simbol al onoarel și vitejiei 
ostășești, Drapelul este 
expresia sintetică a puterii 
depline aț>oporulu) stăpân pe 
soarta lui, fiind șl actul de 
Identitate al unei unități mili
tare. Se acordă o singură dată 
și trebuie apărat cu orice preț, 
pierderea sau capturarea Iul de 
către Inamic ducând automat 
la desființarea respectivei 
unități militare. Drapelul nu 
părăsește niciodată cazarma, 
însă este prezentat fiecărei serii 
de recruți pentru a jura credință 
patriei.

Solemnitatea de sâmbătă a 
fost, așadar, una de maximă 
Importanță. într-o organizare 
ireproșabilă, s-a parcurs fie-

care dintre etapele cere
moniei. Drapelul șl unitatea 
care l-a primit au fost 
binecuvântate de către un 
sobor de preoți, dl col. 
Dumitru Popescu, locțiitorul 
comandantului Jandarmeriei 
Naționale, a dat citire 
decretului semnat de 
președintele României prin 
care Batalionului 39 Jandarmi 
Deva I se înmâna Drapelul de 
Luptă. Primindu-I cu cuvintele 
„servesc patria”, dl maior 
Vlorel Sălan, comandantul 
unității, a dat citire 
jurământului care a fost 
repetat într-un glas de către 
tinerii jandarmi.

Festivitățile, onorate de 
prezența dlor Gheorghe 
Barbu, președintele Con
siliului Județean, șl Nlcolae 
Segesvari, subprefect, s-au 
încheiat cu defilarea trupelor 
prin fața tribunei oficiale. Au 
mai participat dnll losif Blaga, 
primar, și Gheorghe Gârjof, 
vlceprimar ai municipiului 
Orăștie, precum și per
sonalități din conducerea 
MApN și Ml, reprezentanți ai 
unor Instituții locale și jude
țene.

întreaga țară, reprezentând 
atât interesele specialiștilor 
agricoli, cât și pe cele ale 
țăranilor-proprietarj de 
pământ, crescătorilor de 
animale, mecanizatorilor 
agricoli, posesorilor de uti
laje, societăților și asocia
țiilor private cu profil agricol, 
cuprinzând deci un larg seg
ment al celor ocupați cu 
producția agricolă. De 
menționat în context că 
federația amintită nu face 
politica nici unui partid, ci 
dorește să susțină măsuri 
coerente pentru a asigura 
securitatea alimentară a 
populației, pentru ca șansa 
agriculturii românești de a- 
și pune în valoare 
potențialul său real să fie cât 
mai bine fructificată,

rezultate performante în 
producția agricolă”. Având 
în vedere multiplele greutăți 
care există în acest impor
tant sector al economiei 
naționale, FSUSAR (care 
face parte din Centrala 
Ceres, aceasta repre
zentând centrala lucră
torilor din agricultură și in
dustria alimentară, fiind 
afiliată la Cartelul Alfa), s-a 
implicat prin mijloacele 
specifice în susținerea 
eforturilor și intereselor 
agricultorilor și lucrătorilor 
din industria alimentară, 
înaintând spre analiză 
Ministerului Agriculturii și

A consemnat
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Andrei NiSTOR

Tineri fermieri ai satului Peștenița - comuna Densuș se 
ajută (reciproc) la culesul porumbului.

Foto: Anton SOCACi

PAȘII REFORME!
• în ce stadiu a ajuns 

reforma în învățământ • Care 
vor fi direcțiile sale viitoare 
• Cu ce probleme se con
fruntă inspectoratul în 
aplicarea reformei

Aceste probleme le-am 
abordat cu dl prof. Dorin 
Crișan, inspector general ad
junct al Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara-Deva.

Reforma a început în 
perioada anterioară, dar a 
rămas la nivelul inițial. A 
suportat apoi completări și 
corecturi. Azi se lucrează 
foarte intens la redactarea 
planurilor de învățământ într- 
o viziune modernă, deschisă, 
eficientă, care să favorizeze 
descongestionarea și orien
tarea învățământului spre 
domenii de actualitate.
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Voi relata succint punctele de 
vedere ale dlui inspector în 
legătură cu tema discuției.

Fără reformă progresul în 
învățământ nu e posibil și 
orice întârziere aduce pre
judicii. Concepția de reformă 
trebuie corectată, în sensul că 
ea se face la toate nivelele și 
presupune toate structurile. 
Ea urmează un demers com
plex, trebuie să se realizeze 
atât în conținut cât și în ce 
privește mijloacele. Reforma 
vizează eficiența iar direcția o 
imprimă integrarea. Avem 
obligația să realizăm un 
învățământ viabil, încât 
absolvenții noștri să fie 
recunoscut! în străinătate.

Pentru a realiza tabloul 
diversității și a stimula 
inițiativa in conformitate cu 
cerințele locale, se creează 
posibilitatea ca 30 la sută din 
obiectivele de învățământ să 
fie propuse de inspectoratele 
școlare și cadrele didactice 
din județe. Acest lucru, pro
babil, vă fi posibil chiar din 
anul școlar viitor.

Planul de învățământ, 
curriculum, este urmat de 
programe didactice și ma
nuale alternative. Referitor la 
manualele alternative, soluția

A consemnat 
Viorica ROMAN
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■ Poliția Română are șef 
nou. La peste două luni de la 
destituirea din funcție a 
generalului Pavel Abraham, în 
postul de Inspector șef al Inspec
toratului general al Poliției a fost 
numit generalul de brigadă 
Nicolae Berechet.

■ Ministrul reformei a 
demisionat. Nemulțumit de 
ideea înființării

Privatizării, care ar - T
face inutilă exis- ,
tența Ministerului —.
Reformei, titularul 
acestui post, Ulm Spineanu, a 
demisionat. Premierul Victor 
Ciorbea i-a respins demisia, după 
ce îi mai respinsese una în luna 
august a.c.

■ Trupe NATO la Sibiu. în 
orașul Sibiu a început și se va 
desfășura timp de două săp
tămâni un exercițiu militar 
internațional, în cadrul pro
gramului NATO “Parteneriat

pentru pace". Participă 500 de 
militari din țări membre sau par
tenere ale MATO. Președintele 
Emil Constantinescu a trecut în 
revistă trupele prezente la 
exercițiu.

■ Gheorghe Funar, ex
clus din PUNR. Biroul perma
nent al PUNR a hotărât ex
cluderea primarului municipiului 
Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, din

(Con tin uare în pag. 2) j

a

fiecăreia, alianța vizând mai ales 
informarea reciprocă și 
organizarea în comun a unor 
acțiuni. (Tr.B.)Alianța

între Filiala județeană
Partidului Social Democrat 
Român și Organizația județeană 
a Partidului Pensionarilor s-a 
încheiat recent o înțelegere de 
colaborare. în cadrul Alianței 
fiecare din cele două își păstrează 
independența, acționează pentru 
materializarea programului 

\____________________________

partid. Măsura reaprinde vechile 
dispute din PUNR, putând duce 
la sciziunea partidului.

■ A mai căzut o moțiune. 
Moțiunea simplă a opoziției dez
bătută în 6 noiembrie în Senatul 
României, privind situația din 
agricultură, a fost respinsă cu 77 
de voturi împotrivă și 50 pentru. 
Ministrul agriculturii, Dinu Ga- 
vrilescu, își râde în barbă, consi-

derând că remanierea îl va 
ocoli.

■ C.V.Tudor reales la 
al ll-lea Congres. în Capitală 
s-au desfășurat lucrările celui 
de al ll-lea Congres al Partidului 
România Mare. Candidând de 
unul singur la funcția de pre
ședinte, actualul lider al par
tidului, Corneliu Vadim Tudor,

a fost reales în una- 
nimitate, propuși “ nându-și ca, împre- 
ună cu partidul său, 
să preia puterea în 
România.

■ PROPLANT’97.
La Călimănești-Căciulata 

s-a desfășurat cea de a VI l-a 
ediție a Simpozionului inter
național de pesticide - “Proplant 
'97". Au participat reprezentați 
ai marilor firme producătoare și 
distribuitoare de pesticide din 
România și din alte țări 
europene.
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CONTINUĂ 
MODERNIZAREA 

DRUMURILOR
JUDEȚENE

Consiliul județean a 
hotărât recent supli
mentarea sumelor acor
date de la buget pentru 
continuarea modernizării 
drumurilor de interes 
județean. Astfel, au fost 
alocate sume suplimentare 
pentru continuarea as
faltării șoselelor între 
Dealu Babii - Vulcan, Pui - 
Hobița, Geoagiu - Balșa, 
Șteia - Tomești - Dobroț, 
Deva - Cîrjiți și Lăpușnic - 
Răduiești - Stăncești - 
Ohaba (TY.B.)

• Curs de management 
și marketing

Universitatea Ecologică Deva 
cu sprijinul Cantonului Jura 
(Elveția) au organizat un curs de 
management și marketing pentru 
50 de participant, dintre care 11 
au fost selectați pentru a urma a

doua parte a cursului în Franța și 
Elveția, la Belfort. Majoritatea sunt 
membri ai Asociației Alter Ego.

Pe lângă cursurile pe care le 
vor urma, ei vor reprezenta cu 
cinste orașul și Asociația Alter 
Ego, încercând să realizeze 
contacte cu alte asociații similare. 
(C.M.)

• Dotări medicale
Cabinetele medicale ale Casei 

de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Deva au fost recent dotate cu^ 
aparatură medicală. Cabinetul 
de oftalmologie dispune de toată 
aparatura necesară, cel de in- 
terne-cardiologie a primit un 
aparat pentru electrocar
diograme iar cel de fizioterapie 
are dotare pentru procedurile de 
ultrasunete, ultrascurte și 
aerosoli. (V.R.)

FIAJH
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PAȘII REFORME! P.LLN.R. fără Gheorghe Funar
(Urmare din pag. 1)

trebuie să fie nu alegerea unuia 
din cele propuse, ci folosirea 
tuturor în scopul optării pentru 
un capitol sau altul, în funcție 
de maniera tratării. Aici, un 
cuvânt de spus are și 
competența dascălului. Mai 
mult accent se va pune în viitor 
pe partea practică realizată și 
prin activități extrașcolare, pe 
grupuri de elevi constituite în 
funcție de aptitudini.

In învățământ o preocupare 
de bază e perfecționarea ca
drelor didactice, toată lumea 
fiind prinsă în cursuri periodice 
de perfecționare. Pentru 
cadrele necalificate, câteva 
sute în județ, se asigură prin 
aceste cursuri atât elemente 
teoretice cât și practice. 
Absolvenții de facultate intră în 
învățământ în urma unui exa
men și se observă la ei o slabă 
pregătire metodică, ce trebuie 
completată.

O problemă delicată, dar 
care poate frâna înfăptuirea 
reformei, este mentalitatea. 
Mai sunt cazuri în care directori 
de școli așteaptă să fie dirijați 
în cele mai mărunte probleme, 
n-au curajul inițiativei, să-și 

^asume responsabilități. Există

ȘANSA AGRICULTURII 
ROMÂNEȘTI

(Urmare din pag. 1)

Alimentației o serie de 
obiective formulate ca 
cerințe ce condiționează 
bunul mers al treburilor din 
agricultura românească. 
Ar mai fi de amintit că, prin 
actualele structuri organi
zatorice, federația acestor 
sindicate este afiliată la 
Federația mondială a 
lucrătorilor din agricultură 
și alimentație și la Fede
rația sindicatelor europene 
din agricultură.

Dar să vedem ce cu
prind, în esență, obiec
tivele supuse atenției MAA. 
în primul rând s-a cerut 
elaborarea de urgență a 
strategiei din domeniul 
agriculturii și industriei 
alimentare, precum și 
aplicarea ei de către Exe
cutiv. Apoi s-a solicitat să 
fie blocate complet 
disponibilizările de per
sonal până la elaborarea 
programelor de acompa
niament social. De ase
menea, s-a cerut să fie 
exceptate de la plata TVA 
lucrările agricole mecani
zate șl neaplicarea TVA la 
semințele de grâu și orz; 
recuperarea din contul 
fondului special al drumu
rilor a sumelor virate din 
aplicarea cotei de 25 la 
sută asupra prețului

MARTI 
11 NOIEMBRIE 

tvr i
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 Șeicul (s/ 
r) 16.00 Em în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 în flagrant (anchetă) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
86) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.00 
Marșul Radetzky (f. 
Germania/ltalia/Austria 1994, 
p. I) 23.05 Jurnalul de noapte 
23.20 Magazin sportiv 23.35 
Canary Wharf (s, ep. 66)

<________________________

care 
au

și multe situații în 
cadrele didactice 
probleme sociale dificile în 
rezolvarea cărora inspec
toratul trebuie să se implice 
și nu întotdeauna măsurile 
luate sunt în sensul com
petenței și eficientei. Apar și 
alți agenți perturbatori care 
nu se justifică întotdeauna.

Este nevoie să se 
schimbe mentalitatea nu 
numai pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă al cadrelor 
didactice ci și pentru a cultiva 
autoexigență, laturile ca- 
racteriale și opțiunea pentru 
ceea ce este profitabil la 
elevi. Școala ar trebui 
orientată spre toleranță, căci 
e prea multă violență în 
societate. După cum se 
simte nevoia unei legături 
mai strânse dintre școală și 
biserică, instituții de cultură, 
poliție, primării. Ar trebui cul
tivate relațiile cu străinătatea, 
eventual să se realizeze 
înfrățiri între școli și editarea 
unor manuale în colaborare. 
Dar mai ales ar trebui ca 
toată lumea să înțeleagă că 
învățământul este 'o prioritate 
națională și că el nu se poate 
desfășura în orice condiții.

combustibililor și folosirea 
acestora la acțiuni de dez
voltare rurala (consoli
darea centrelor agricole, 
infrastructură etc).

Alte obiective majore 
privesc: simplificarea 
accesului producătorilor 
agricoli la creditele rurale, 
garantându-le și cu 
producția; atribuirea de 
teren specialiștilor agricoli 
(incluzând această preve
dere în modificările la 
Legea 18/1991); promo
varea la Parlament a 
proiectului Legii corpului 
agronomic; salarizarea 
corespunzătoare a buge
tarilor agricoli prin mo
dificarea actualelor grile 
de ierarhizare; privatizarea 
de urgență a unităților 
prestatoare de servicii din 
agricultură; stoparea 
procesului de lichidare a 
efectivelor de animale; 
prezentarea spre analiza 
Guvernului a stadiului 
realizării programului 
ASAL și măsuri pentru 
supraviețuirea cercetării 
agricole românești.

Nădejdea FSUSAR este 
aceea că aceste cerințe 
vor găsi ecoul cuvenit spre 
binele agriculturii și al 
lucrătorilor din acest sec
tor vital al economiei 
românești.
________ _ ______________/

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/ 
r) 9.55 Scena politică (r)
10.30 Savannah (s/r) 11.30 
D.a 12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Scena (r) 13.30 Față în 
față cu autorul (r) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine: franceză 15.35 D.a 
16.00 Micaela (s) 16.55 
Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
19.00 Dosarele istoriei. SOS 
manualele școlare! (p. I) 
20.00 Secretul (s) 20.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun 22.00 
Teatrul Tv prezintă „Trenul 
din zori nu mai oprește aici” 
(ultima parte) 23.30 
Pelerinaje

(Urmare din pag. 1)

adevărații peuneriști vor face 
“foc de tabără din aceste cozi 
de topor". Deși Gheorghe 
Funar nu se consideră exclus 
din partid, unii reprezentați ai 
Organizației PUNR Ciuj, 
care-l susțin pe GF, cred că 
partidul se va scinda, unii 
dintre ei urmându-l pe GF 
într-o aripă nouă a PUNR, iar 
alții apreciază că forța 
acestui important partid din 
Ardeal va scădea, rupând 
echilibrul cu UDMR, în 
favoarea acesteia.

La rândul său, Valeriu 
Tabără este ferm și realist în 
evaluarea acestei măsuri, 
recunoscând că s-ar putea 
ca pe termen scurt ex
cluderea lui Gheorghe Funar

110 ani de la înființarea
I

corului din Dobra
Nu numai prin vârsta sa 

centenară, cât și prin valoare, 
corul din Dobra a devenit o
adevărată instituție care, de
ci lungul timpului, a urmărit 
promovarea muzicii corale 
adevărate, a prelucrărilor pe 
marginea cântecului popular 
specific zonei pădurenilor.

Cu prilejul împlinirii a 
110 ani de la înființarea 
corului, Asociația Culturală 
,,I.C. Stoica” din Dobra 
organizeazăjoi, 13 noiembrie 
a.c., ora 16.30, la căminul 
cultural din localitate, o 
emoționantă seară cultu
rală. La această manifestare

Toamnă bogată în satele hunedorene.
Foto: Anton SOC AC!

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 
Vânătorii de recompense (f/ 
r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s, ep. 6) 13.15 Millennium (r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
între dragoste și moarte 
(dramă SUA 1994) 16.00 în
toarcerea Sfântului (s) 17.00 
Muppets Show (s, ep. 6) 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Polițiștii din Denver (f.p. SUA 
1996) 21.30 Legea lui Burke 
(s, ep. 9) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții 

să genereze și alte pierderi 
din partid, să-i diminueze 
oarecum forța, însă pe termen 
lung PUNR nu are decât de 
câștigat. Un partid trăiește 
prin disciplina și echilibrul 
său, prin argumentele și 
consecvența cu care slujește 
interesul național.

Este totuși cazul să spu
nem că Gh orghe Funar, om 
de spirit și de inițiativă, a făcut 
și multe lucruri bune pentru 
municipiul Cluj-Napoca. Si
gur, și ajutat sensibil de 
afacerea “Caritas”, din care 
mulți “mari” se vor fi înfruptat, 
dacă loan Stoica ar vorbi 
vreodată în somn.

întrebarea pe care și-o 
pun mulți, din PUNR și din 
afara sa, care i s-a pus direct

au fost invitați să participe 
corul Liceului de Muzică 
din Deva, corul Liceului 
Teoretic din Făget și 
formația de dansuri din 
Făget, precum și dansatorii 
din Lăpugiu de Sus. Vor 
evolua cunoscuțli soliști 
vocali Ana Banciu, 
Mariana Deac, Viorica 
Brăndușan, Traian Clonța.

în centrul interesului 
general se va afla, fără 
îndoială, corul aniversat 
care va prezenta o parte din 
repertoriul său, condus de 
prof. Petru Chiseev.

"Mine! BODEA

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Sleeper (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Cinemateca PRO 
TV (r) 14.20 D.a 14.30 Maria 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Profesiunea 
mea, cultura (talkshow) 
18.25 Știri 18.30 Cine este 
șeful? (s) 18.55 Chestiunea 
zilei 19.00 Știi și câștigi (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spitalul de urgență (s, ep. 9)
21.15 De partea legii (s, ep. 
5) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 227)
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 
33) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.40 Ches
tiunea zilei cu F. Călinescu
23.45 Cinemateca PRO TV: 
film 

și lui Gheorghe Funar dar 
la care el nu a răspuns, 
este ce va face el acum? 
Speranța lui că mai face 
parte din PUNR este 
iluzorie. Oferta PDSR Cluj, 
prin ex-prefectul și ex- 
ministrul Grigore Zanc, nu 
pare a fi agreată. Mai 
realizabilă și tentantă apare 
funcția de secretar general 
al Partidului România 
Mare, cu care Corneliu 
Vadim Tudor îl îmbie pe 
amicul său, primarul Clu
jului, fost în două rânduri 
candidat “sigur” la pre
ședinția României, contro
versatul Gheorghe Funar.

Oricum, PUNR merge 
înainte, mai dinamic și mai 
sigur, fără Gheorghe Funar.

ÎNTÂLNIRE PE
PROBLEME 
ECOLOGICE

Ieri, la Deva, a avut loc o 
întâlnire între dl Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean 
Hunedoara, și o delegație de 
oameni de afaceri belgieni.

în cursul discuțiilor s-a abordat 
ideea realizării unei gropi de gunoi 
în sistem ecologic. De asemenea, 
s-a mai adus în prim plan 
realizarea unui magazin în Deva - 
zona Sîntuhalm - prin care să fie 
oferite cumpărătorului o gamă 
largă de produse industriale.

Cele două propuneri vor fi 
analizate în perioada următoare, 
iar în urma studiilor de specialitate, 
prin care se vor stabili toate 
detaliile, se va trece la înfăptuirea 
acestora. (C.P.)

ANTENA 1 
-DEVA 

08.00-08.15 Știri locale
(r)

09.30-10.15 Sportul 
hunedorean

10.15-10.30 Muzică
17.30- 17.45 Muzică 

ușoară
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale 

(r)

PRO TV ‘ DEVA
06.15-06.45 Desene ani

mate
06.45-07.00 Știri (r) 
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

_______________________/

Marți, 11 noiembrie
□ Berbec (21 III - 20 IV)

Manifestați maximă 
prudență în relațiile de 
serviciu, chiar dacă sun
teți tentat să acționați 
altfel. înțelepciunea este 
întotdeauna răsplătită.

□Taur (21 IV - 21 V)
Spațiul cotidian vă su

focă; evadați prin preo
cupări artistice. Reușiți 
să vă rezolvați proble
mele unei călătorii 
amânate. Vă sprijină o 
persoană vârstnică.

□ Gemeni ( 22 V - 22 VI)
Noroc că nu aveți 

prea multă treabă, căci 
nu sunteți într-o formă 
prea bună. Puteți rezolva 
repede urgențele. V-ar 
face bine vizionarea unui 
film vesel.

□ Rac (23 VI - 23 VII)
Aveți grijă la tentația 

începerii unei relații clan
destine, căci riscul de a fi 
descoperit este foarte 
mare. Dacă s-ar întâmpla 
ați avea ce pierde.

□ Leu (24 VII-23 VIII)
Posibil să-i convingeți 

pe șefi să vă lase să vă 
puneți ideile în aplicare. 
Cum aveți îndemânare, 
rezultatele vor fi bune. 
Doar un coleg încearcă 
să vă încurce.

O Fecioară (24 VIII-22 IX) 
Curiozitatea dv este la 

cote maxime. îndreptați-o 
spre studiu și veți avea 
rezultate pe măsură. Nu 
sunt excluse contro
versele cu persoane de 
sex opus.

□ Balanță (23 IX-23 X)
Sosirea în casă a unor 

rude îndepărtate, care nu 
v-au vizitat de mult, și 
propunerea de a ieși în 
afara orașului vă prind 
bine, vă relatează.

O Scorpion (24 X - 21 XI) 
Doriți mult o mare 

schimbare dar nu știți 
care e momentul potrivit 
în acest sens. Acceptați 
sfatul cell de alături, 
căci nu sunteți atoate- 
știutor.

□ Săgetător (22 XI-20 XII)
Locul în care vă aflați 

vă trezește nostalgii. Ar fi 
mai bine dacă v-ațl trezi 
la realitate, căci aveți 
multe de făcut și nu este 
timp de amintiri.

□ Capricorn (21 XII-191) 
Discuții în familie; e

nevoie de un dialog con
structiv pentru a pune la 
punct toate problemele. 
Un telefon, o invitație vă 
mai descrețesc fruntea.

□ Vărsător (20 I - 18 II)
Vă priesc activitățile 

intelectuale. Faceți pla
nuri de viitor și puteți să 
începeți aplicarea lor. Cu 
o putere de convingere 
maximă veți găsi sus
ținători.

□ Pești (19 II-20 III)
Se pare că are nevoie 

de ajutorul dv partenerul 
de viață, pentru că îi 
inspirați siguranță. Vizita 
unor prieteni va face o 
atmosferă veselă în casă.

ncteseep
< j
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Cp D/k/2/4 d
I CLASAMENTUL

1. RAPID 15 11 2 2 31-11 35
2. OȚELUL GALAȚI 15 11 1 3 33-10 34
3. STEAUA 15 10 3 2 34-18 32
4. F.C.NAȚIONAL 15 9 3 3 21-12 30
5. F.C.ARGEȘ 15 8 3 4 19-15 27
6. U. CRAIOVA 15 8 2 5 32-18 26
7. DINAMO 15 8 2 5 30-22 26
8. CSM REȘIȚA 15 7 3 5 21-24 24
9. PETROLUL 15 7 1 7 21-18 22
10. CEAHLĂUL P.N. 15 5 4 6 16-14 19
11. GLORIA BISTRIȚA 15 5 3 7 25-29 18
12. "U” CLUJ 15 4 4 7 14-16 16
13. FORESTA FĂLT. 15 4 4 7 11-17 16
14. FARUL 15 4 4 7 16-27 16
15. SPORTUL STUD. 15 4 3 8 18-20 15
16. CHINDIA 15 3 4 8 16-33 13
17. FCM BACĂU 15 1 5 9 8-20 8
18. JIUL PETROȘANI 15 1 0 14 10-51 3

------------------------------ —\
Rezultatele etapei a 15-a: I

||
Univ. Craiova - Foresta Făl- j, 

ticeni 2-0; Rapid-F.C.M. Bacău | 

2-1; F.C.Argeș - F.C.National l‘

II
0-0; Dinamo-C.S.M.Reșița 1- | 

1; Ceahlăul - Gl. Bistriță 2-0; |

Sportul Stud - "U" Cluj 0-1;

Farul - Steaua 2-2; Petrolul - j

Jiul 2-0; F.C.Chindia - Oțelul |
Galati 4-2; ®

"  ....... I
Etapa viitoare: Foresta - 1

I
Rapid; U Craiova - Ceahlăul; j 

Steaua - Sportul; Oțelul - | 
Petrolul; Jiul - Farul; jj 

F.C.Național - F.C.Chindia; | 

CSM Reșița - F.C.Argeș; FCM |
I

Bacău - Dinamo; “U” Cluj - Gl.

Bistrița. j

— — — — — — — —-V

Ct DIVIZIA 82
VEGA DEVA - APULLUM ALBA I ULI A 

2-10- 0)
Jocul a început într-un 

ritm alert și chiar în min.1, 
Fartușnic pasează la Danciu, 
acesta pătrunde în viteză 
spre careul oaspeților, cen
trează la Rădos care, deși 
bine marcat de către Grad, 
reia din 3 m pe lângă poartă. 
Oaspeții par a fi în corzi și 
peste patru minute, devenii 
întreprind un superb contra
atac prin Popa, dar este sto
pat de către Boloș. La 
această fază centralul Victor 
Titi - Rișcă ar fi trebuit să 
acorde cartonașul galben.

Gazdele se mențin în a- 
tac, dar șuturile lui Grosu, 
Naniu și Vuia sunt apărate de 
căte Pap. în min.17 asistăm 
la o frumoasă fază de atac 
având ca protagoniști pe Vuia 
și același neobosit Popa, dar 
centrarea ultimului nu este 

ajunsă de către Șandor. Va fi 
1-0 pentru VEGA în min.30, 
când Danciu îl depășește în 
dribling pe Boloș, centrează 
în careul oaspeților și Șandor 
venit la primire reia specta
culos cu capul, mingea popo
sind în plasa porții celor din 
Alba-lulia. C.Luca recupe
rează în min.33 o minge de la 
adversari, pasează la Vuia, 
oaspeții sunt surprinși, însă 
asistentul Gh. Dumitrașcu 
ridică fanionul, arătând o po
ziție de ofsaid, văzută numai 
de el.

Dar-greșelile de arbitraj 
continuă, Popa în min. 35 
pătrunde vertiginos spre poar
ta adversă, este faultat clar la 
marginea careului de 16 m de 
către Himcinschi, dar cen
tralul aflat la 3 m de fază face 
semn ca jocul să continue!

Faza cea mai litigioasă a 
primei părți a jocului se va 
consuma în min.38, când la o 
acțiune a lui Danciu, acesta 
centrează și incisivul Șandor 
este ținut de mână de către 
Diaconescu.

La reluare jocul devine 
mai echilibrat, oaspeții prin 
modificările efectuate au de
venit mai periculoși. Apare 
însă mai des în joc Rădos, 
care în min.62 marchează al 
doilea gol al devenilor, fruc- 
tificându-și lovitura sa pre
ferată de cap. Dar nu trec 
decât două minute și cei din 
Alba-lulia reușesc prin M. O- 
prea să reducă din scor 2-1.

în continuare meciul ca
pătă note de dramatism. Ele
vii lui Gh. Țurlea au trei mari 
ocazii de a se desprinde,dar 
sunt ratate pe rând de Vuia, 
Danciu și Popa și reușesc în 
final o victorie meritată.

VEGA Cibotaru, Far
tușnic, Tănasă (70 Stachi), 
Grosu (80 Surugiu), Naniu, 
Popa, C.Luca, Vuia, Danciu, 
Rădos, Șandor (78 Chiliman).

Viorel NICULA

HANDBAL FEMIMV
RTBGO Tfi. JIU - DEVA

IX ■ 18 (II ■ 3)
Când ne îndreptam 

spre Tg. Jiu nici nu ne 
închipuiam că ARTEGO, 
echipă aflată în a doua 
jumătate a clasamentului, 
va opune o surprinzătoa
re rezistență Reminului, 
formație bine cotată în 
ultima perioadă în seria 
Vest a Diviziei A la hand
bal feminin. însă, așa cum 
se întâmplă de obicei în 
sport, mobilizarea a fost - 
în bune perioade de timp 
- exemplară din partea 
gazdelor. Ar fi nedrept să 
nu subliniem și decăde
rile, slăbiciunile de care 
au dat dovadă chiar unele 
dintre “piesele” de bază 
ale echipei vizitatoare, 
ceea ce au și determinat 
fluctuații mari la scor - cu 
avantaj ce trecea destul 
de repede, când de partea 
oaspetelor, când a gaz
delor, creând suspans în 
tribună, pe băncile teh
nice ale celor două e- 
chipe.

începutul de partidă a 
aparținut devencelor mai 
sigure pe ele, mai dezin
volte luând primele con
ducerea. Aplicând tactica 
preconizată de antrenorii 
I. Mătăsaru și H. Crișan - 
joc rapid, cu atacuri pur
tate îndeosebi pe centru, 
scorul a început să prindă 
contur în favoarea 
Reminului (4-2 în minutul 
7, 5-2 în minutul 9, 7-4 în 
minutul 13, 8-5 în minutul 
19). De acum însă, lucru
rile se schimbă. Supor
terii locali, în frunte cu 
directorul firmei ce spon-

V _____ ___

sorizează pe Artego, sti
mulează echipa lor favo
rită la o luptă acerbă și 
huiduie copios orice flu
ier al competentei brigăzi 
de arbitri pentru a-i deter
mina să cedeze presiunii 
sălii și gazdele să echili
breze situația pe tabela de 
marcaj. Fetele noastre în
cep și ele să greșească 
pasele iar șuturile puter
nice, bine plasate ale bine 
cunoscutelor “rachete” 
Lăcrămioara, Melinda, Co- 
druța, să fie tot mai rare și 
... imprecise. Pe acest fond 
- al propriilor slăbiciuni - 
gazdele obțin egalarea în 
min 23 (8-8) și ajung chiar 
la 11-9 în min. 30!

Repriza a ll-a a fost tot 
așa de disputată, scorul 
evoluând când în favoa
rea gazdelor când a oas
petelor (min 40 era 14-12 
pentru Remin). Minutul 
55: scorul era 16-16. Me
linda ratează desprinde
rea, ratând un 7 m. Min. 
58: scor 17-17, apoi gaz
dele profită de superio
ritatea numerică și con
duc cu 18-17. Remin e- 
galează repede (timpul de 
joc era pe terminate) și în 
min. 59, 93 de secunde, 
Anișoara este faultată în 
careu, dar lovitura de la 
7m este ratată de Codru- 
ța! Și așa devencele au 
obținut doar un egal deși1 
s-ar fi putut întoarce vic
torioase de la Tg. Jiu.

A arbitrat bine brigada 
Voicu și Rîpă din 
Timișoara.

Sabin CERBU
------------------J

IDIVIZIA C3
k

F

Rezultatele etapei a 15-a: CFR Caransebeș - Minerul
Certej 1-0; Drobeta Tr.S. - Petr. Stoina 3-2; Petr. U Drăgășani -
Termo Tr.S. 3-1; Șoimii Sibiu - FC Vâlcea 0-1; Parângul Lonea -
Min. Lupeni 5-3;Petr. Videle - Petr. Țicleni 3-1; Rulmentul Alex. -
Min. Berbești 2-0; Arsenal Sadu - Alprom Slatina 0-5; Min Uricani
- Min. Mătăsari 3-1; Mine-Ral Rovinari - Sevemav Tr. S 3-0.

CLASAMENTUL
1. RULMENTUL 15 10 3 2 33-12 33
2. DROBETA TR.S. 15 10 2 3 26-11 32
3. M.BERBEȘTI 15 9 1 5 34-20 28
4. PETR. DRĂGĂȘANI 15 8 1 6 21-16 25
5. MIN. URICANI 15 8 1 6 29-27 25
6. PETR. VIDELE 15 7 4 4 19-17 25
7. PETR. STOINA 15 8 0 7 29-26 24
8. TERMO TR.S 15 7 2 6 19-20 23
9. MINE-RAL ROV. 15 6 3 6 28-19 21
10. CFR CARANSEBEȘ 15 7 0 8 ”31-24 21
11. MIN.MĂTĂSARI 15 6 3 6 28-22 21
12. PARÂNGUL LONEA 15 7 0 8 25-34 21
13. MINERUL CERTEJ 15 6 1 8 20-20 19
14. ALPROM SLATINA 15 6 1 8 15-38 19
15. FC VÂLCEA 15 5 3 7 19-21 18
16. ȘOIMII SIBIU 15 5 1 9 15-24 16
17. MIN. LUPENI 14 5 1 8 20-31 16
18. SEVERNAV Tr.S. 15 4 3 8 15-20 15
19. ARSENAL 14 5 0 9 14-29 15
20. PETR.ȚICLENI 15 4 2 9 16-25 14

Etapa viitoare: Petrolul S. - Minerul C .; Termo T.S •
Drobeta; FC Vâlcea - Dacia Unirea; Minerul L - Șoimii Sibiu;
Alprom - Parângul; Petrolul T. - C.S. Olt; Minerul B. - Petrolul V.;
Minerul M - Rulmentul Sevemav - Minerul U; Roșia R. - CFR
Caransebeș.

PARTIDA LA DISCREȚIA 
GAZDELOR

CFR Niiriiiiisini - Relrziitiil lliilcy !l - 2
in ciuda diferenței de va

loare între cele două formații, 
simerienii-spectatori avizați, 
cunoscători ai fotbalului - au 
participat în număr mare la a- 
cest meci și au asistat la un 
număr record de goluri. Deși 
oaspeții și-au mai întărit lotul de 
jucători și o schimbare (timidă) 
se vede în jocul echipei (con
duși cu 2-0 au reușit chiar ega
larea în min.34 prin Moldovan, 
autorul ambelor goluri ale oas
peților), ei n-au reușit să o- 
prească iureșul gazdelor, supe
rioare tactic și tehnic, bine pre
gătite de antrenorul lor, prof. 
Bădoi.

Așa se face că, perioade 
lungi de timp, simerienii au pre
sat, și-au creat numeroase faze

de gol în careul advers, unele 
cu “ajutorul” apărării oaspeților, 
indecisă, fără aplomb, sau al 
gafelor celor 2 portari ce au 
greșit de cîteva ori. în aceste 
condiții, frații Feri și Zoii din 
înaintarea ceferistă, bine spri
jiniți de Bal, Sicoe, Urzică, Țâr- 
lea, David, Popovici, Dosan, de 
ceilalți coechipieri, au surclasat 
pe Retezetul Hațeg cu scorul de 
9 - 2. Autorii golurilor au fost 
Țârlea, Francisc Biri (3), Bal (2), 
Zoltan Biri, Popovici, David.

A arbitrat brigada : Gabriel 
Macavei, D. Thirt, R. Avram.

CFR MARMOSIM: Sava 
(46 Motroc), Popovici, Dosan, 
Țârlea, David, Ursa, Bal, Sicoe 
(70 Jolvinschi), Urzică (70 Ava- 
siloaie), F. Biri, Z. Biri.

Rezultatele etapei a 14-a: A.S.A.Tg.Mureș - Inter Sibiu 1- 
0; Dacia Pitești - Poli Timișoara 1-1; F.C.Maramureș - CFR Cluj 5-0; 
Vega Deva - Apullum A.l. 2-1; Electroputere - Gloria Reșița 4-2; ARO 
C-lung - U.T.A 4-2; U.M.Timiș - Olimpia S.M. 3-3; Minerul Motru -
Corvinul 1-0; Unirea Dej - Gaz Metan 1-0.

CLASAMENTUL
291. A.S.A.TG.MUREȘ 14 9 2 3 23-12

2. MIN. MOTRU 14 9 1 4 24-17 28
3. F.C.BAIA MARE 14 8 2 4 29-18 26
4. GAZ METAN 14 8 1 5 18-22 24
5. OLIMPIA S.M. 14 7 3 4 23-20 24
6. DACIA PITEȘTI 14 7 2 5 22-19 23
7. POLI TIMIȘOARA 14 7 1 6 20-16 22
8. UNIREA DEJ 14 7 1 6 20-20 22
9. APULLUM A.l. 14 7 0 7 19-18 21
10. ELECTRO. 14 6 1 7 21-18 19
11. CORVINUL 14 6 1 7 15-13 19
12. ARO C-LUNG 14 5 4 5 18-16 19
13. INTER SIBIU 14 5 2 7 14-16 17
14. U.M.TIMIȘ. 14 4 3 7 20-29 15
15. GLORIA R. 14 5 0 9 18-28 15
16. VEGA DEVA 14 4 3 7 19-30 15
17. CFR CLUJ 14 4 1 9 16-25 13
18. U.T.ARAD 14 3 2 9 15-27 11

Etapa viitoare: Olimpia - ASA Tg.M.; UTA - U.M.T.; CFR Cluj 
- Electro; Gl. Reșița - ARO; Inter - Un. Dej; Gaz M. - Min. Motru; 
Corvinul - Dacia Pitești; Poli Timișoara - Vega Deva ; Apullum - 
F.C.Maramureș.

IA MECIUL 
CORVINUL - DINAMO 

INTRAREA NUMAI CU BILETE!
Conducerea clubului F.C. Corvinul Hunedoara 

anunță și prin intermediul ziarului “Cuvântul liber” că 
la meciul de fotbal CORVINUL - DINAMO din Cupa 
României de miercuri, 12 noiembrie a.c., ora 13,30, 
intrarea pe stadion se va face numai pe bază de bilete 
de intrare ce se găsesc la casele stadionului.

DIVIZIA
Rezultatele etapei nr.13

Min. Ghelari - Metalul Crișcior 0-0; F.C.Paroșeni Vulcan - Min. 
Aninoasa 3-1; Constr. Hd - Min.Livezeni 7-2; Vict. Călan - Min. Teliuc 
3-0; Casino Ilia - Dacia Orăștie 0-1; CFR Marmosim - Retezatul 
Hațeg 9-2; A.S.A.Aurul Brad - Min. Bărbăteni 5-3
CLASAMENTUL

Brad; CFR Marmosim - Min. Bărbăteni; Casino Ilia - Retezatul; Vict.
Călan - Dacia Orăștie; Constr. HD.- Min. Teliuc; F.C.Paroșeni Vulcan
- Min. Livezeni; Metalul - Min. Aninoasa.
____  - ------- --- - J

1. AURUL BRAD 13 11 0 2 26-13 33
2. DACIA ORĂȘTIE 13 10 2 1 35-13 32
3. F.C.PAROȘ-VULCAN 13 8 3 2 38-17 27
4. CFR MARM-SIM 13 7 2 4 26-18 23
5. VICT.CĂLAN 13 7 0 6 30-15 21
6. CONSTR. HD. 13 6 2 5 24-17 20
7. MIN. GHELARI 13 6 1 6 21-17 19
8. CASINO ILIA 13 5 2 6 21-25 17
9. MET. CRIȘCIOR 13 4 3 6 18-21 15
10. M.BĂRBĂTENI 13 4 3 6 25-33 15
11. MIN.ANINOASA 13 4 2 7 24-25 14
12. MIN. TELIUC 13 3 4 6 21-22 13
13. MIN. LIVEZENI 13 2 2 9 20-38 8
14. RETEZATUL H. 13 1 0 12 13-68 3

Etapa viitoare (prima din retur): Min.Ghelari - Aurul
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"Nerealizările sunt în limita bugetului"
Dându-ne de înțeles că, 

până acum, comuna Baru 
ar cam fi fost marginalizată 
de presă, dl primar ne-a 
prezentat unele realizări, 
dar și neîmpliniri în actuala 
legislatură. Spunându-i dlui 
primar că în realitate 
lucrurile nu stau chiar așa, 
deoarece nu facem nici un 
fel de discriminare între 
localitățile județului când 
este vorba să fie reflectate 
în ziar unele fapte sau 
întâmplări ce âu loc, dar că 
așteptăm ca acestea să ne 
fie făcute cunoscute de 
către autoritățile locale, de 
către cititori sau oricine 
dorește să se adreseze 
presei, dl Marcu a înțeles 
sensul colaborării și’ s-a 
arătat deschis discuției 
noastre.

Trecând la abordarea 
subiectelor „fierbinți” din 
viața comunei, dl primar 
situează în prim-planul 
realizărilor, ca pe o 
problemă cu serioase 
implicații în ridicarea 
confortului locuitorilor,

(AVCA MA! PUȚINI BANI, DAU TRĂIA rfA! B1n£)
Pe dl D. Guțu, om în etate 

de 79 de ani, acum pensionar, 
veteran de război și agricultor 
- după cum mi-a spus - l-am 
întâlnit la târgul de animale de 
la Băcia. S-a stabilit de multi 
ani, venind din părțile 
Banatului, în localitatea Călanu 
Mic, când lucra la combinatul 
siderurgic - cum i se spunea pe 
vremuri - din Călan, de unde 
s-a pensionat după mai mult de 
20 de ani de muncă la 
turnătorie. Deoarece i-a plăcut 
agricultura, pe lângă puținul 
teren ce l-a primit ca veteran 
de război, a mai cumpărat ceva 
pământ pentru a-și înjgheba o 
gospodărie mai trainică. Având 
teren, cum e și firesc, și-a 
propus să crească, și se ocupă 
cu tragere de inimă de 
creșterea animalelor - cai șl 
porci. Ce-i prisosește - pentru 
asta venise și la Băcia, vinde 
la târg, la prețul pieței adică.

Dl Gheorghe Vlaicu (zis 
Ucă) din satul Josani este, 
în adevăratul sens al 
cuvântului, un apicultor cu 
albinăritul în sânge, având 
de ce să fie invidiat de către 
amatori sau de cei care 
acum deprind tainele unei 
asemenea îndeletniciri 
aflată cândva la mare preț.

într-o discuție pe teme 
de apicultură, unde dl Vlaicu 
este acasă cum se spune 
(dovedind multă pasiune și 
Interes deosebit să formeze 
discipoli, să împingă iute 
rezultatele pentru a ajunge 
cel puțin la ce am avut în 
județ și în țară în domeniul 
apiculturii înainte de 1990, 
dar să și depășim acel stan
dard, existând un potențial 
deosebit), au fost aduse în 
atenție o serie de aspecte 
care atestă preocuparea sa 
pentru a răspândi și 
revitaliza o îndeletnicire 
care în ultimii ani a cu
noscut un declin vizibil.

După cum mi-a spus, a 
format și a vândut, de când 
este apicultor (acum fiind 

‘yoensionat de mai mulți ani 

racordarea primelor 128 de 
gospodării, mai exact spus 
locuințe, la gazul metan, 
acțiune ce s-a petrecut cu 
aproape două luni de zile în 
urmă. în legătură cu 
această lucrare este de 
menționat faptul că o ase
menea investiție s-a ridicat 
undeva la aproape două 
miliarde lei, din suma 
respectivă circa 900 mi

Discuție cu dl Marcu Popescu, 
primarul comunei Baru

lioane lei fiind alocații de la 
bugetul de stat.

Executant al lucrării 
amintite este S.C. „Condor” 
S.A. Deva, unitate la adresa 
căreia localnicii au numai 
cuvinte de mulțumire.

Potrivit demersurilor 
făcute, este de așteptat ca 
în perioada următoare să 
fie obținute aprobările de 
cotă, cu ajutorul autorităților 
județene, pentru alte circa 
300 de gospodării, fiind 
vizată extinderea intro

Dacă pui în balanță munca 
și cheltuielile, nu te alegi cu 
mare lucru după un an de chin 
în agricultură - zice 
interlocutorul. Dar este o 
ocupație, să nu stai să te 
plictisești sau să tai frunză la 
câini. Nu este plătită, cum n-a 
fost nici în trecut, la adevărata 
ei valoare activitatea din 
agricultură, banii încasați pe 
animale sau pe produsele 
vândute, acoperind doar o parte 
din eforturi.

Vorbind despre grijile zilnice, 
dl Guțu spunea că și acum 
simte că îl apasă destul de 
multe nevoi, deși nu se poate 
plânge ca alți oameni cu situații 
foarte grele, lipsiți de pensie sau 
fără sprijin direct. In context 
afirma că era mult mai liniștit 
când primea o pensie de 1799 
lei pe lună, din care își putea 
rezolva toate necazurile, decât 
acum când primește 500.000

de la combinatul hune- 
dorean) peste 5000 de stupi. 
Numai în acest an - după 
cum mi-a mărturisit - a 
vândut 40 de roi, având în 
proprietate acum în jur de 
200 de stupi. Pe lângă 
aceasta, posedând vaste 
cunoștințe de specialitate, 
fiind abonat la revista de 
specialitate a apicultorilor, 
având în colecție proprie 
exemplare de acum 60 de 
ani, dl Vlaicu se străduiește 
să transmită la cât mai mulți 
potențiali apicultori cu
noștințele acumulate, 
ocupându-se stăruitor de 
desfășurarea în bune 
condiții a activității Cercului 
apicol din municipiul 
Hunedoara. Ca urmare, pe 
bună dreptate se mândrește 
cu faptul că a avut bucuria 
să constate că unii 
apicultori formați la 
“școala” sa au obținut câte 
1000-1500 kg miere pe an. 
Vorbindu-mi despre anul 
apicol 1997, interlocutorul 
aprecia că acesta a fost 
destul de slab, realizările 
sltuându-se undeva la 

ducerii gazului metan și în 
satul Livadea.

în altă ordine de idei, 
interlocutorul a ținut să-și 
exprime mulțumirea pentru 
sprijinul ce a fost acordat 
locuitorilor, în special celor 
din satele Valea Lupului și 
Livadea, pentru a depăși 
situația grea petrecută din 
cauza inundațiilor ce au 
avut loc în vara’acestui an, 

unde s-au implicat efectiv 
lucrători de la Drumurile 
județene, Regia Apele 
Române și S.C.F.D. 
Petroșani, la refacerea 
drumurilor și a unor podețe. 
Se așteaptă însă în con
tinuare să fie primite 
despăgubirile pentru cala
mitățile ce s-au produs.

Discutând despre apli
carea Legii 18/1991, 
primarul aprecia că ac
țiunea este realizată în 
proporție de circa 90 la

lei, care s-au devalorizat și nu- 
i mai ajung de la o plată la alta.

Am vorbit și despre alte 
probleme cotidiene. îmi spunea 
că nu consideră că este un 
lucru bun să se închidă 
fabricile, că tineretul rămâne pe 
drumuri, să bată barurile și să 
se dedea la tot felul de acte 
antisociale. Legat de acest as
pect mi-a mărturisit că are un 
nepot care a terminat o școală 
profesională bună, însă nu 
găsește loc de muncă. Cred că 
trebuie - așa gândea 
interlocutorul - să dăm ceva 
mai mult acolo unde trebuie, că 
atunci se găsește loc, altfel 
rămânem doar cu promisiunile. 
Neavând argumente nu l-am 
putut contrazice, l-am urat 
vânzare bună și l-am lăsat să- 
și vadă în continuare de grijile 
cotidiene, reținând doar că deși 
are mai mulți bani, acum o 
duce mai greu ca înainte.

jumătatea celor înre
gistrate în anul anterior.

Fără a intra și în alte 
detalii, am desprins faptul 
că așa cum dl Vlaicu a 
deprins meseria de la tatăl 
său, vestit apicultor hune- 
dorean, s-a străduit ani la 
rând, cum o face și acum, 
cu aceeași conștiin
ciozitate, să transmită la 
cât mai mulți oameni ce 
doresc să vină în rândul 
stuparilor tainele acestei 
îndeletniciri cu vechi 
rădăcini pe meleagurile 
hunedorene. Important 
este ca acei ce vin să nu 
se descurajeze, cum îi 
sfătuiește, să depună 
armele și să se creadă 
învinși deoarece se 
întâmplă uneori ca din 100 
de stupi să nu reziste decât 
30-40. Rezultatele nu vin, 
evident, Imediat, per
mițând îmbogățirea peste 
noapte, ca din diverse 
speculații. Albinele lu
crează pentru om, însă 
este novoie de pricepere, 
de multă voință și de 
răbdare. J___________________  

sută, dna Soke, care este 
topografă, dovedind multă 
strădanie pentru a finaliza 
măsurătorile și în localitățile 
Petros și Valea Lupului.

Grijile primăriei și ale 
consilierilor, care se înțeleg 
bine când este vorba să fie 
rezolvate problemele obștii, 
sunt ceva mai reduse acum 
în prag de iarnă, având în 
vedere că s-au făcut 
reparații la școli și la 
căminele culturale (cu 
excepția celui din Valea 
Lupului) și că s-au asigurat 
sursele de încălzire nece
sare. în același timp, este 
de menționat că ajutoarele 
sociale (circa 3,5 milioane 
lei lunar) s-au plătit celor 
îndreptățiți.

La capitolul neîmpliniri 
se găsesc trecute, rezul
tatele fiind influențate de 
bugetul existent', con
tinuarea reparațiilor la 
drumuri, construirea de 
podețe, realizarea ilu
minatului public și altele, 
care treptat își vor găsi 
soluționarea așteptată.

cupoanelor
Dna Lucreția Popa din 

satul Cernișoara Florese, 
comuna Bunila, ne scrie că 
trăiește mama sa (Sofia 
Bărcian), dar pământul îl 
lucrează petenta împreună cu 
soțul și cu copilul, dar n-a 
primit cupoane.

în vreme ce unii cu pământ 
puțin au cupoane multe, alții 
cu pământ mult au cupoane 
puține. îndreptățită să pri
mească cupoanele este mama 
dvoastră.

Dnul Anghel Avramescu 
din satul Vălloara, comuna 
Răchltova, permanent abonat 
șl cititor al ziarului nostru, ne 
scrie că soacra sa care are
7,23 ha a fost omisă de pe 
listele primăriei. Primarul Sep- 
tlmiu Sandu, fiind sesizat, a 
înscris-o pe listă, dar numai cu 
4 cupoane în loc de 6, 
motivând că petentul ar mal fi 
ridicat 2 cupoane pentru 
defuncta Flca Olărescu (l).

Sperăm ca primăriile res
pective să clarifice aceste 
probleme în spiritul ordo
nanței care reglementează 

\\șoarta cupoanelor._________,

Pagină realizată 
de Nicolae TÎRCOB
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Hibrizii autohtoni au po
tențial productiv ridicat. 
Loturile demonstrative orga
nizate împreună cu Stațiunea 
de cercetări agricole din 
Turda pun în evidență im
portante rezerve de a crește 
producția de porumb la ha. 
Important este să fie 
respectată tehnologia spe
cifică acestei culturi. Valo
rificarea recoltei și obținerea 
unui profit mai ridică semne 
de întrebare.

Există aprecierea una
nimă că în anul 1997 au fost 
condiții din cele mai favorabile 
pentru cultura porumbului. Ca 
urmare și rezultatele de 
producție au răsplătit efor
turile producătorilor agricoli. 
Marea lor nemulțumire constă 
în faptul că nu-și pot valorifica 
recolta cum trebuie, la prețuri 
care să le asigure obținerea 
unui profit pe măsura 
așteptărilor, după desființarea 
multor complexe zootehnice 
specializate scăzând cererea 
de consum, iar pentru export 
nu prea există atâta interes 
din partea celor abilitați. 
Situația ar fi fost, evident, cu 
totul alta, mai favorabilă 
pehtru producători și pentru 
țară dacă la export s-ar oferi 
nu materie primă - porumb - 
ci carne sau produse finite, 
altul fiind atunci câștigul.

Dar să vedem care au fost 
rezultatele înregistrate în 
această toamnă pe loturile 
demonstrative organizate de 
către D.G.A.A. a județului 
Hunedoara, prin centrele 
agricole și Societatea pro
ducătorilor din zona montană, 
împreună cu țărani și spe
cialiști, având și concursul dlui 
dr. ing. Constantin Grecu de 
la Stațiunea de cercetări 
agricole Turda.

în zona a doua de cultură 
- respectiv în localitățile 
Bretea Română (producător 
Gelu Buzdugan), Brănișca 
(teren aparținând primăriei) și 
Bățălar (producător Petru 
Poenar), s-au cultivat, la 
fiecare, câte șapte hibrizi - 
respectiv Turda 200, Turda 
200 Plus, Elan Turda Super, 
Saturn, HT167 Turda și 
HS181 Turda, în condiții 
identice pe fiecare lot. 

^Urmărind rezultatele înre

gistrate este de consemnat că 
pe lotul dlui Gelu Buzdugan 
recolta medie s-a situat între 
7873 kg boabe la ha (hibridul 
Elan) și 11257 kg (hibridul 
Turda 200 Plus). Pe lotul 
primăriei din Brănișca s-au 
obținut producții între 4651 kg 
boabe la ha (hibridul Turda 200 
Plus) și 10168 kg boabe 
(hibridul HT167 Turda), iar pe 
cel al dlui Petru Poenar 
recoltele medii s-au situat între 
5090 kg boabe la ha (hibridul 
HS181 Turda) și 8415 kg la ha 
(hibridul Turda Super).

Din lipsă de spațiu 
tipografic, rezultatele obținute 
în zona a treia le vom prezenta 
într-un număr viitor al ziarului 
nostru. Important este însă că 
acum, toamna când se numără 
bobocii, să tragem câteva 
concluzii și învățăminte din 
practica acestui an, făcând 
totuși și precizarea că 
semănatul porumbului pe 
loturile amintite s-a făcut în 
datele de 3 și 6 mai.

Trebuie spus că nu s-a 
urmărit în mod deosebit să se 
realizeze culturi de concurs pe 
aceste loturi demonstrative, ci 
s-a dorit să se arate agri
cultorilor din zonele respective 
ce înseamnă să cultive hibrizi 
de calitate, cum arată o cultură 
de porumb și care sunt verigile 
tehnologice ce concură la 
obținerea de producții ridicate 
și rentabile. Pe lângă 
respectarea perioadei de 
semănat, atenție s-a acordat 
densității, aceasta fiind cu
prinsă între 36500 și 60000 
plante la ha. Lucrările de 
semănat, de întreținere și 
erbicidare s-au făcut meca
nizat. Pentru fertilizarea 
terenului s-au aplicat câte 75- 
250 kg îngrășăminte chimice 
substanță brută la ha. Dife
rențele de producție se explică 
atât prin densitățile asigurate, 
cât și prin cantitățile de 
îngrășăminte folosite.

Asemenea loturi vor fi 
organizate și în anul 1998, fiind 
în interesul producătorilor 
agricoli să urmărească extin
derea în producție de hibrizi de 
calitate și a tehnologiilor 
avansate, potențialul pămân
tului nefiind nici pe departe pus 
în valoare.
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Procurorul general al Curții 
Supreme de Justiție, Sorin Moi- 
sescu, a dispus, la câteva zile 
după instalarea în funcție, acce
lerarea soluționării dosarelor 
privind revoluția din decembrie 
1989, precum și verificarea tutu
ror soluțiilor în cauzele referi
toare la aceleași evenimente, 
care nu au fost înaintate in
stanțelor. Astfel, în unele cauze 
au fost infirmate soluțiile de 
neînceperea urmăririi penale 
sau de scoatere de sub urmă
rire penală și au fost reluate 
cercetările în dosare ale revo
luției, privind evenimente din 
Cluj, Brașov, Sibiu, Buzău, Timi
șoara, iar patru dosare au fost 
înaintate instanțelor, pentru 
judecare. Numărul total al per
soanelor care au murit în timpul 
revoluției din decembrie 1989 
este de 1.104, iar 3.352 de per
soane au fost rănite. Din totalul 
victimelor înregistrate după 22 
decembrie '89, 805 erau militari 
(260 de morți și 545 răniți), iar 
138 erau polițiști (65 de morți și 
73 răniți).

într-un raport întocmit de 
procurorii militari și înaintat 
Comisiei parlamentare de cer
cetare a evenimentelor din de
cembrie 1989, privind anchetele 
efectuate în dosarele revoluției 
în perioada 1990-1994, se arată 
că au fost soluționate 4.495 de 
cauze, dintre care 3.135 aveau 
ca obiect uciderea sau rănirea 
unor persoane. în 85 de dosare 
s-a dispus trimiterea în judecată 
a inculpaților, în 2.224 s-au dat 
soluții de neînceperea urmăririi 
penale, 1.266 au fost înregis
trate cu ,,autori necunoscuți”, 
iar 366 de cauze au fost trimise 
procurorilor civili pentru solu
ționare. Până la sfârșitul anului 
1994, fuseseră trimiși în in
stanță 17 ofițeri MApN, 84 ofițeri 
Ml, 2 subofițeri MApN, 8 sub
ofițeri Ml, 26 militari în termen 
din MApN și 61 de civili. Par
chetele civile au de oferit jus
tiției 36 de persoane implicate în 
evenimentele din decembrie 
'89.

Ulterior, au mai fost fina
lizate dosare, mass-media fiind 
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PDSR va convoca , la 29 
noiembrie, un Consiliu Național 
extraordinar în care va prezenta 
un bilanț al primului an de la 
venirea la putere a coaliției CDR 
- USD - UDMR șl a președintelui 
Emil Constantlnescu. La aceeași 
dată, președintele Constanti- 
nescu va prezenta un raport al 
primului an de când a preluat 
oficial funcția de șef al statului.

Surse din PDSR au declarat

RA RomTelecom a fost re
organizată, prin publicarea în 
Monitorul Oficial a hotărârii de 
guvern 673/1997, în societate 
națională pe acțiuni. „Această 
transformare este unul din cel 
mai importanți pași în drumul 
către privatizarea operatorului 
național de telecomunicații”, a 
declarat Sorin Pantiș, ministrul 
Comunicațiilor. El a afirmat că 
unul dintre efectele reorganizării 
este un nou mod de abordare, 
fără îngrădirile inerente unei 
societăți publice de tipul regiei 
autonome, precum și o schim
bare în mentalitatea comercială 
a RomTelecom, în relațiile cu 
partenerii șl clienții săi.

Capitalul social al RomTele- 
comseridicaja30iunie 1997. 

informată doar de șase dintre 
acestea, printre care cazurile 
Rodeanu și Marinescu. Lt. col. 
Gheorghe Rodeanu, fost loc
țiitor al șefului Comandamen
tului Miliției sector 4 București, a 
fost condamnat, în prima in-

Doar doi
vinovatir

încarcerați
stanță, la cinci ani de închisoare 
pentru tentativă de omor. El 
este acuzat că, la 21 decembrie 
'89, a ordonat deschiderea fo
cului asupra manifestanților, 
care se aflau în zona Hotelului 
Negoiu din București, lângă 
fosta clădire a CC al PCR. în 
schimb, procesul lt. col. Gheor
ghe Marinescu, fost șef al Servi
ciului de circulație din cadrul 
MApN, continuă. Acesta este 
acuzat de omor deosebit de 
grav, respectiv că a ordonat, în 
23 decembrie '89, deschiderea 
focului asupra unui taximetru și 
a doi tineri, care se aflau în 
perimetrul dispozitivului pe care 
ofițerul îl apăra.

Dintre persoanele implicate 
în revoluția din decembrie '89, 
singurele arestate sunt Traian 
Sima, fostul șef al Securității 
Timiș (condamnat la zece ani de 
închisoare), și Ion Deheleanu, 
fostul șef al Miliției Timiș (con
damnat la 15 ani de închisoare). 
Sima și Deheleanu fac parte din 
lotul celor 24 de persoane acu
zate de genocidul de la Timi
șoara. Ulterior, din 24, doar 
șapte inculpați au fost condam
nați la pedepse, cuprinse între 
10 și 15 ani de închisoare, pen
tru instigare la omor deosebit de 
grav. Toți cei șapte condamnați 
au cerut instanței militare sus
pendarea executării pedepselor, 
motivând că sunt bolnavi. Din 
cele șapte cereri, numai cinci au 
fost admise.

Celelalte procese privind 
revoluția trenează.

în București, până la data 

agenției MEDIAFAX că la Con
siliul Național din 29 noiembrie 
partidul condus de Ion Iliescu va 
lansa critici foarte dure la adre
sa actualei puteri. Tot atunci, 
PDSR va decide și momentul și 
formula de redactare a moțiunii 
de cenzură pe care intențio
nează s-o depună în luna de
cembrie.

Replica PDSR la împlinirea 
unui an de la alegeri s-a con- 

la 1.958 mii miliarde lei și este 
divizat în 19.580.029 acțiuni 
nominative având o valoare 
nominală de 100.000 lei fiecare.

Capitalul social va fi modi
ficat, în raport cu rezultatele 
inventarierii patrimoniului RA 
RomTelecom, reflectate în bi
lanțul contabil de închidere a 
regiei, și ale reevaluării patrimo
niului acesteia.

Ministrul Comunicațiilor va 
exercita, până în momentul pri
vatizării societății, atribuțiile 

de 22 decembrie '89, in urma 
acțiunilor de reprimare a de
monstranților, numărul dece- 
daților se ridica la 48, iar cel al 
răniților (cu sau fără acte me- 
dico-legale) era de 604. Dintre 
persoanele decedate, 39 au fost 
împușcate (trei au rămas nei
dentificate), alte opt au fost 
lovite mortal de autovehicule, 
iar una a murit în urma unor 
lovituri cu corpuri dure. în Capi
tală, începând cu 22 decembrie 
și până la sfârșitul anului 1989, 
s-au înregistrat 495 morți și 
1.275 răniți.

Militarii susțin că cele mai 
multe victime au fost înregis
trate în zonele unde persoane 
civile au avut arme, Potrivit 
statisticilor militarilor, deschi
derea focului din greșeală, de 
către cei care asigurau paza 
unor obiective, a produs patru 
morți și opt răniți. Tragerile, 
generate de lipsa de cooperare 
(necunoașterea misiunilor, ne- 
precizarea sectoarelor de tra
gere), au dus la uciderea a 125 
de persoane și rănirea altor 
229. Deschiderea foqplui, ca 
urmare a unor bănuieli generate 
de comportamentul suspect al 
persoanelor, a provocat moar
tea a 106 și rănirea altor 93, iar 
lipsa de discernământ din cauza 
fricii, oboselii și a stresului a dus 
la omorârea a 72 de persoane și 
rănirea altor 143. Tragerile asu
pra unor autovehicule, execu
tate de componența unor dispo
zitive de apărare, au provocat 
moartea a 208 persoane și ră
nirea altor 406, iar din cauza 
unor accidente au murit 158 de 
oameni și au fost răniți 801.

Nu există elemente de mu
niție care să fi fost prelevate din 
corpurile celor uciși sau răniți, 
pentru a fi utlizate pentru iden
tificarea celor care au tras în 
București. Toate forțele impli
cate în represiune continuă să 
nege că ar fi tras asupra mani- 
festanților. Răniții și martorii 
evenimentelor din decembrie 
'89 nu pot furniza relații prin 
care să se ajungă la identifi
carea celor care au tras în ma- 
nifestanți în București.

I 
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stituit în depunerea în Senat a I 
unei moțiuni simple pentru agri- | 
cultură șl în intenția de a de
pune o alta, în Camera Deputa
tion pe probleme de industrie. 
In cazul în care moțiunile simple | « 
vor avea susținere în Paria- . ' 
ment, sursele citate afirmă că I | 
PDSR va face un schimb de I | 
moțiuni simple, pe cele două i . 
probleme, între cele două ca- ’ 
mere legislative. |
----------------------------- > L

Adunării Generale a Acționa
rilor. El va numi, prin ordin, 
membrii Consiliului de Admi
nistrație al RomTelecom.

Memorandumul de deschi
dere a negocierilor cu investitorii 
care doresc să participe la pri
vatizarea RomTelecom se află 
în curs de elaborare. Sorin Pan
tiș a estimat că, în lunile febru- 
arie-martie, se vor face primele 
oferte de participare la acest 
proces, acestea urmând să fie 
înscrise într-o “listă scurtă".

Premierul Victor Cior
bea a anunțat că remani
erea cabinetului său se va 
solda, între altele, cu ridi
carea la rang de ministru, 
membru al guvernului, a 
președintelui FPS. Ciorbea 
a spus, după reuniunea Con
siliului de Coordonare a 
Coaliției (COCO), că preșe
dintele FPS va deveni mi
nistru al Privatizării, pentru 
ca responsabilitatea trecerii 
patrimoniului de stat în pro
prietate privată să fie foca
lizată. El a adăugat că pro
iectele de legi ale privati
zării și investițiilor au de
monstrat, în etapa de ela
borare, la care^au lucrat și 
experți străini, că procedura 
de privatizare și restructu
rare trebuie simplificată. El 
a spus că Ministerul Refor
mei va rămâne independent 
în structura guvernamen
tală, dar a repetat intenția

I 
I

ZIARIȘTII SPORTIVI ROMÂN!
WR SESIZA UEFA

Asociația Presei Sportive 
din România (APS) va sesiza 
UEFA șl Asociația Internațio
nală a Presei Sportive (AIPS) 
cu privire la tratamentul aplicat 
ziariștilor români pe stadionul 
,,Arnaud Cesare Furiani" în par
tida dintre Bastia și Steaua Bu
curești. APS a fost sesizată 
despre carențele de organizare 
ale Clubului Bastia în asigu
rarea condițiilor de lucru și a 
securității jurnaliștilor români,

"Sperăm ca privatizarea Rom
Telecom să se încheie în iunie 
1998", a pfirmat ministrul. In 
Iulie 1998, 30% din acțiunile 
societății vor aparține unui in
vestitor strategic, iar 5% sala- 
riaților. Restul de 65% din ac
țiuni vor fi vândute, în circa un 
an și jumătate, prin ofertă pu
blică internă și internațională.

Noua societate a preluat 
angajamentele înscrise în con
tractul colectiv de muncă, în
cheiat de regia autonomă cu

Președintele FPS
Ministrul Privatizării

coaliției de a desființa mai 
multe dintre agențiile care 
în prezent se ocupă de pri
vatizare. Premierul a refuzat 
să ofere orice detaliu refe
ritor la persoanele nomi
nalizate în negocierile pen
tru remaniere.

Anunțul premierului în le
gătură cu transformarea FPS 
în minister vine la scurt timp 
după propunerea lui Petre 
Roman ca Ministerul Refor
mei și FPS să fie unificate.

Victor Ciorbea a spus, 
însă, că o altă propunere a 
PD, cea de reducere a nu
mărului de membri ai Exe
cutivului, este luată în dis
cuție. El a arătat că numărul 
posturilor de secretari de stat 
va fi micșorat. Termenul până 
la care va avea loc această 
reducere nu a fost însă sta
bilit. Ciorbea a precizat că 
este posibil ca secretarii de 
stat să fie mai puțini fie după

prezenți la partida Bastia- 
Steaua, din returul 16-imilor 
Cupei UEFA. Reprezentanților 
mass-media din România nu le- 
au fost rezervate locuri la masa 
presei, mulți dintre ei fiind obli
gați să vadă meciul din tribună, 
în plus, comportamentul agresiv 
și obscen al spectatorilor plasați 
în fața jurnaliștilor români a 
creat o permanentă presiune 
Improprie desfășurării activității 
gazetărești.
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salariații. Pantiș a precizat că 
“nivelul salariilor nu va fi mo
dificat dar a afirmat că, în ur
mătoarele două-trei luni, nu
mărul angajaților societății va 
fi redus cu 5%, respectiv cu 
2.600 persoane. Restructura
rea de personal va fi efec
tuată, în principal, în rândul 
salariaților aflați la vârsta pen
sionării". “Celor care îndepli
nesc condițiile pentru acor
darea gradului doi de muncă li 
se vor întocmi documentele și 

remanierea programată pen
tru luna noiembrie, fie în 
cursul anului următor.

Primul ministru a mai 
spus ca PNȚCD nu a luat 
încă în discuție posibilitatea 
ca portofoliile ministerelor să 
fie schimbate între forma
țiunile din coaliție, respec- 
tându-se în continuare algo
ritmul de reprezentare a par
tidelor convenit în protocolul 
de guvernare.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, Zoe Petre, consilier 
prezidențial, și Petre Ro
man, liderul PD, s-au pro
nunțat în favoarea schim
bării ministerelor între parti
dele guvernamentale. Petre 
Roman chiar a exprimat dis
ponibilitatea PD de a prelua 
responsabilitatea unor mi
nistere economice, pentru 
ca reforma să fie întărită, iar 
remanierea să reprezinte o 
schimbare de fond.
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Forțele de ordine, chemate 
să liniștească spiritele, au venit 
după aproximativ 20 de minute, 
nereușind decât să amplifice 
tensiunea. Câțiva fotoreporteri 
români au fost împiedicați să 
surprindă grupul de suporteri 
corsicani care încerca să for
țeze geamurile de protecție ale 
sectorului presei.

MEDIAFAX

vor fi restructurați. De ase
menea, persoanele care în 
următorii doi ani împlinesc 
vârsta de pensionare, precum 
și cele care, pe bază de ce
rere, ar putea ieși la pensie, 
vor fi pensionate", a menționat 
ministrul. Persoanele disponi- 
bilizate vor beneficia de com
pensații echivalente cu 6,9 sau 
12 salarii, în conformitate cu 
Ordonanța 9/1997.

Reducerile de personal vor 
apărea și ca o consecință a 
dezvoltării rețelei RomTelecom, 
prin înlocuirea centralelor ana
logice, care necesită cinci sala* 
riațl, cu cele digitale, unde lu
crează maximum două persoa
ne, a mai spus ministrul Comu
nicațiilor.



Cuvântul liber

• Vând jocuri distractive sală 
’ Flipper video, prețuri avanta

joase. Tel. 651077.’(3680)
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PIERDERI

tineri dinamici cu studii medii 
sau superioare, cu posibilități de 
câștig între 30 - 60 mii/ zi și 
promovare rapidă. Informații 
între 10 -17, tel. 615390 (3892)

S.C. "CITADIN” ANINOASA

ANIVERSĂRI

© Din partea fiului și soțului 
multă sănătate și fericire pentru 
Daniela-Georgeta. "La mulți 
ani!" (2581) __ _____

VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂR1

• Vând terenuri intravilane 
1800 și 3800 mp în localitatea 
Aurel Vlaicu. Tel. 01/6674096. 
(9118)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, preț 15000 DM. 
Tel. 215800 (3591)

• Vând garsonieră, confort 1. 
Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 
102 A, ap. 17 (3883)

• Vând spațiu societate co
mercială în orașul Deva, Mă- 
răști, bl. 13, ap. 40, parter. 
Informații la tel. 626609 (3894)

• Vând apartament 2 camere 
decomandate, balcon închis, 
Gojdu. Tel. 617084 (3888)

• Vând casă, grădină, în 
Bârsău. Vând garsonieră tip 
apartament, cu telefon, parter, 
central, Deva. Vând porumb 
știuleți pe cupoane 30.000 kg. 
Informații Bârsău nr. 173, tel. 
627840 (3897)

• Vând avantajos casă,apă, 
gaze, anexe, grădină. Mintia,72. 
Informații orele 15- 20 (3903)

CEC.
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iii
anunță licitație pu

blică deschisă pentru 
executarea lucrărilor 
de confecționarea și 
montarea tâmplăriei 
de aluminiu cu folie 
antiefracție la sediul 
Sucursalei din Deva. 
Bulevardul 22 Decem
brie, nr. 90, bloc 26, 
parter, in data de 
28.11.1997, ora IO.

Informații supli
mentare la telefoane 
218050, 218460 sau 
218461, interior 132.
------ - J

• Vând casă de odihnă, 2 
camere, baie, curte, grădină, 
livadă, sat Peștera, Sălașu de 
Sus. Informații Hațeg, str. Mar
garetelor, nr. 5, lângă autogară. 
(02)

• Vând apartament 4 camere, 
etaj 1, zona pieței, tel. 213670. 
(3595)

• Vând, schimb apartament 
4 camere, central, cu casă. 
Informații 625060. (3597)

• Vând apartament 3 camere, 
multiple îmbunătățiri, tel. 
712442. (2580)

• Vând apartament 3 camere, 
vizavi de autogară.. Informații . 
Tel. 728269, bdul Traian 2/43. 
(2575)

• Cumpăr BANZIC, orice 
stare . Tel. 651077. (3680)

• Vând garsonieră, confort 1. 
Tel. 651605. (3681)

• Vând urgent dubiță Renault 
4 F6 76, 1100 cm.c, 6 1/100, 5 
locuri, CI, 8.000.000. Tel. 
213487, 092 287393 (3875)

• Vând Dacia 1300, avariată. 
Geoagiu Băi, tel. 648280, 648 
174 (3884) Vând apartament 4 
camere decomandate. Deva,str. 
M. Eminescu, bl. C.2, ap. 14, tel. 
620878 (3884)

• Vând Ford-Taunus 2000 
(unul înscris, unul pentru piese 
de schimb). Tel. 668292, după 
ora 16. (3596)

• Vând convenabil Dacia 
Break, 45 000 km, stare per
fectă. Tel. 228355. (3627)

• Vând Trabant 601 S, mo
tor rezervă, piese schimb. Criș- 
cior, str. Crișului nr. 1, Lazăr 
Constantin. (2395)

• Vând 2 tractoare, cu plug 
și cositoare. Hunedoara . Tel. 
723123. (2582)

• Vând Citroen Diesel sau 
talon și motor. Preț 2400 mărci. 
Călan-Batiz, 64. (2576)

•Vând SRL, preț convenabil. 
Tel. 625069 (3881)’

♦ Vând stoc 50 buc. cau
ciucuri marca Pirelli, Goudyear, 
Michelin, mărimile 165/65/13, 
165/70/13, preț 60.000/ buc.. 
Tel. 232577, orele 16-20 (3905)

• Pierdut abonament călă
torie nr. 6464 pe numele Pave- 
loni Daniel, eliberat de RAIL 
Hunedoara. îl declar nul. (2572)

• Pierdut abonament pe 
numele Coroi Ana.îl declar nul. 
(2584)

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu (depozit) 25 

mp, Hunedoara și vând sobă 
Vesta. Tel. 718810. (2579)

OfERTE 
SERVICII

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

• Agențiile de impresariat ar
tistic Orbis Impres și D & B Tra
ding CO selecționează tinere cu 
aptitudini artistice (soliste 
vocale, dansatoare) pentru 
contracte externe. Relații la tel. 
228325 (3895/96)

• Societatea Proteus din 
Orăștie vă oferă produse elec- 
trocasnice Arcopal, Cristal și 
noua gamă de încălzire cen
trală, cazane cu gaz și calo
rifere, realizate de firme pres
tigioase "ZASS" Germania, 
"TRACY" Franța și "BIASI" 
Italia. Pentru a beneficia 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 maga
zinul din Orăștie, str. Unirii 
nr.81, pe șoseaua națională. 
Cu noi, sezonul rece trece 
mai suportabil! (3175)

IC

strada Depozitelor, nr.2,

anunță intenția de ma
jorare a tarifelor de trans
port marfa și prestații 
servicii ca urmare a ma
jorării prețurilor la piese 
de schimb, anvelope, 
cheltuieli cu amorti
zarea, introducerii taxei 
pentru întreținerea dru
murilor etc. (9120)

• Acum ÎN RATE II! Centrale 
termice HERMAN SICO Italia, 
Germania, total automatizate, 
orice capacitate, gaz, moto
rină, cărbune, lemn. Distribuitor 
autorizat Imperial Orăștie.Tel/ 
fax.054/642580. (2640)

• Vând pui Pechinez, 8 săpță- 
mâni, tel. 777716, după ora 19. 
Hațeg. (2673)

• Vând urgent dozator suc, 
3 camere, "Siemens", 5 milioane 
lei și ladă frigorifică mare, 2 
milioane lei.. Tel. 721940. (2578)

• Vând vaci Holstein, prima 
fătare, tăurași, plus vițele. Tel. 
718850, 230702. (2572)

• Cumpăr camion Saviem- 
Raba, eventual basculabil, 
funcționabil, 7,5-10 tone. Tel. 
777225, sat Păclișa, 82. (2675)
Z'

• Efectuăm transport, 1700 
lei/km. Informații la tel. 233266 
(3863)

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

• Câștiguri substanțiale cu 
program întreg sau cu jumătate 
de normă. Firmă internațională 
de import oferă oamnilor ambi
țioși și dornici de câștig oportu
nitatea de a lucra câte ore 
doresc cu un câștig substanțial 
în bani. Sunați azi pentru un 
interviu cu managerul firmei la 
tel. 627527 (3878)

• A.F. Detour intermediază 
transport de persoane interna
țional prin firmele Touring, 
Konig, Reisen și Sverak Tours 
cu autocare ultramoderne în 
Germania,Franța, Olanda, Bel
gia, Italia, Spania. Asigurări 
medicale. Informații suplimen
tare la tel. 621959 (3885)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează 20 de

Biserica Baptistă .
Organizează întâlniri speciale in zilele de 

miercuri, joi, vineri și duminică, de la ora 18, 
la sediul de pe M. Kogălniceanu, 14, in cadrul 
cărora se vor prezenta mesaje biblice care 
răspund nevoilor secolului XX. Mesajele vor fi 
prezentate de invitați din Oradea, Timișoara 
și Lugoj.

Ne rugăm să vă fie folositoarei
Pastor

Tîmotei Rusu

•SC COTURNIX IMP EXP 
SRL firmă distribuitoare de 
produse cosmetice și chimico 
- casnice, cu sediul în Deva, 
str. Depozitelor, nr. 11 anga
jează agenți comerciali în 
municipiul Deva și Valea Jiului, 
în condiții avantajoase pentru 
viitorul dumneavoastră, vârsta 
între 20 - 35 ani, experiență în 
domeniu, posesor permis con
ducere categoria B. Vă rugăm 
sunați la tel. 212838, între 
orele 8,30 - 16. (3899)

• SC GEF FACILITIES SRL 
angajează agenți comerciali. 
Condiții: absolvenți liceu, 
dinamici, prezentabili, vârsta 
maximă 27 ani. Inf. tel. 
230930. (3593)

• SC ULPIA SA DEVA con
voacă APUNAREA GENERA
LA A ACȚIONARILOR în data 
de 25.11. 1997, ora 14, la 
sediul societății cu următoarea 
ordine de zi: Fixarea salariului 
de încadrare a președintelui 
CA și procentul de indem
nizație pentru membrii CA. 
Alegerea Consiliului de Admi
nistrație. In cazul în care nu 
sunt îndeplinite condițiile le
gale, adunarea se amână 
pentru data de 3.12.1997, la 
aceeași oră și același loc. 
(3882) 

• Schimb ARO 243, motor 
Brașov cu remorcă, cu tractor 
650.. Informații Ghelar-Ruda, 
82. (2577)

• Domnul Orsivschi loan este 
citat la Judecătoria Hunedoara 
în data de 28.11.1997, pentru 
divorț. (2574)

DECESE

v Colegii de la ziarul "Cu
vântul liber" din Deva sunt 
alături de Nicolae Tîrcob la 
neașteptata și dureroasa în
cercare pricinuită de trecerea 
în neființă a iubitei sale mame

GHEORGHIȚA TÎRCOB

Dumnezeu să o odihnească în 
pace! (1111)

■fî 
rerată 
viață a

Familia profund îndu- 
anunță stingerea din 
iubitului lor

ILIE DUDA

un bun tată și bunic, în vârstă 
de 74 ani. înhumarea azi, 11 
noiembrie, ora 14,30, de la 
Capela Catolică Deva. (3902)

$ FRIȚI BOGĂRAȘ

din amintirea mea nu ai să 
pleci niciodată! Lili Bota (3906)

Tnfgew trio Special. ‘6/4 9' 
din 9 noientMe, 199*
30-3-37-5-20-2

ri 3.509.711.172 leiFond de câș

“Noroc”
Hfi>rie 1997

7655178
Fond de câștiguri 638 320.827 lei

ANUNȚ DE LICITAȚIE
1. Obiectivul licitației: alimentare cu gaze naturale oraș 

Aninoasa; branșamente + instalații <le utilizare
2. Natura lucrării similare: conform Anexa DL 11
3. Persoana juridică achizitoare: S.C. CITADIN S.A. 

Aninoasa
4. Sursa de finanțare: Bugetul local și alte fonduri legal 

constituite
,5. Organizatorul licitației: S.C. CITADIN S.A. Aninoasa, 

str. Libertății 116, telefon prin comandă Oficiul Poștal 
Aninoasa - 124

(>. Termenul limită de depunere a documentației ofertei: 
în ziua deschiderii ofertelor, până la ora 13.

7. Deschiderea licitației publice: 27.11.1997, ora 14.
Documentele licitației: Volumul de prezentare, caiet de 

sarcini și liste de cantități de lucrări.
9. Vizitarea amplasamentului: Timp de 3 zile după 

cumpănirea documentației.
10. Condiții de participare:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani, actualizată 1.000 

mii. lei.
b) valoarea lucrării similare terminată actualizată: .500 

mii.lei.
c) capacitatea f inanciară la 31.10.1997 - minim 300 mii. lei

(9123)
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Cu .sediul în Deva, str. Avram lancu, bloc H3 
ANUNȚĂ:i

Concurs pentru ocuparea unui post de Consilier juridic. 
Depunerea opțiunilor se va face până la data de 19.11.1997, 
ora 12. Concursul va avea loc în data de 20.11.1997.

Condiții necesare înscrierii la concurs: licențiat în drept, 
să fi lucrat la societate comercială pe acțiuni, vârsta - până la 
35 de ani, de preferință bărbat.

Relații suplimentare la sediul societății sau la telefon 
212060,212061.
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| încheierii actului de cesiune între FPS și FPP;

I
I
I
I

Managerul
S.C. "TRANSLOC" SA. Deva

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
Acționarilor la sediul societății din strada 1 ’

Depozitelor, nr. 2, pentru data de 14.11.1997, 
ora 13, cu următoarea ordine de zi:

a

1. Majorarea capitalului social;
2. Aprobarea listei mijloacelor fixe neamortizate integral 

conform Ordonanței nr. 11/4.08.1997 în vederea valorificării 
prin licitație;

3. Modificarea structurii acționariatului ca urmare a

4. Diverse.

în cazul în care prima adunare nu este legal 
constituită se convoacă a doua adunare în data 
de 28.11.1997.
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S.C PYROSTOP s.d. Oradea

Reprezentanța

INSTALEAZĂ
ty 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;

rjT
cr-
ar

‘3T
Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.

V



în atentia»

beneficiarilor 
anunțurilor de 

mica publicitate 
întrucât ziarul nostru 

nu se mai tipărește ia 
S.C. Poiidava S.A. Deva 
(tipografia din Bule
vardul 22 Decembrie, 
nr. 257, Deva), îi rugăm 
pe beneficiarii servi
ciilor de mică publi
citate să nu se mai 
deplaseze ia acest punct 
de predare a anunțu
rilor (corectura zia
rului), ci ia sediul re
dacției din strada 1 De
cembrie, nr. 35 (în clă
direa Tribunalului Hune- 
doara-Deva) și ia cele
lalte agenții din județ.

ICE OCAZIE, 
CITATE PRIN

UL LIBER rr

MULTI 
SISTEM 

SRL 
DEVA

Vă oferă: 
calculatoare 

's imprimante 
IS] consumabile 

accesorii 
a*** rețele

J

service

Bd. Decebal, Bl.109 (mag. Romarta, et.1) 
S 213280 (9116)

jri.LMEX
yltercp Plus
Sericii

Deva, Bdul Decebal, bl. P
8 212726; 218205

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
W Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA TIE:
> >

Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFER TĂ 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

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 plofoniere pt. tavane false, aplice

OFERTA 
EXCEPȚIONALĂ 

UNIC DISTRIBUITOR 
LA PREȚ DE PRODUCĂTOR

9

r_

PENTRU PRODUSELE 
COMPANIEI 

KOBER ROLAC 
PIATRA NEAMȚ

VOPSELE
Tâmplărie: EMALUX 
Metal : EMAIL 
DIVERSITATE DE CULORI

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

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.

La noi, doar prețurile intră la apă!

CUMPĂRĂ
în noiembrie 
la prețurile 

de acum un an!

• Prețuri incredibile: Libero Unisex Maxi - 1350 lei/buc, preț la distribuitor.
• Prețuri mai mici cu cel puțin 30 °/o decât la oricare altă marcă internațională de scutece,

Libero Unisex (pachet): Pentru comenzi, vă rugăm adresațl-vă la:
First Romanian Distribution SRL la telefoanele:

Articol buc/pachet Preț la distribuitor Preț la distribuitor Preț pe raft București 220 15 62-69, Alexandria 326771, Bacău 176158, Brăila 614034, Călărași 312588,
(fără TVA) (cu TVA) recomandat Constanța 682500, Craiova 197707, Drobeta-Turnu Severin 321053, Pitești 220425, 

Reșița 227229, Tlilcea 550045.

Rom West Euro SRL la telefoanele:
Mini 3-6 kg 18 18 900 20 600 24 720 Brașov 152015, Cluj 156661, lași 221380, Oradea 413969, Tg. Mureș 252915, Timișoara 

217034, Sibiu 228464, Suceava 253349,

Midi 5-8 kg 16 18 900 20 600 24 720 Egly Romania SA la telefoanele:
Baia Mare 411083, Bistrița 221430, Cluj 121709, Miercurea Ciuc 112603, Târgu Mureș 
255396, Satu Mare 71231 1, Sfântu Gheorghe 1 16963, Suceeava 214432, Zalău 612878

Maxi 8-18 kg 14 18 900 20 600 24 720 Fedra Impex SRL la telefoanele:
Arad 280065, Timișoara 182515, Târgu Mureș 132212, Oradea 130010, Hunedoara 713487

Maxi + 10-20 kg 12 18 900 20 600 24 720 Locket Trading Ltd. la telefonul: 
Brăila 612972.

Exmil SRL la telefoanele:
XL 12-25 kg 10 18 900 20 600 24 720 Deva 661876, Oradea 137138
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,, Prin noi înșine”
în cadrul ședinței 

Consiliului Național al 
Partidului Național Liberal 
care a avut loc săptămâna 
trecută, s-a adoptat o rezo
luție în care se afirmă 
sprijinul acestei formațiuni 
politice pentru actualul gu
vern, însă numai în cazul 
îndeplinirii unor condiții. Prin
tre acestea se numără 
relansarea economiei, prote
jarea capitalului autohton și 
reducerea fiscalității.

Conferința de presă orga
nizată în data de 7 noiembrie 
a.c. de către filiala județeană 
a PNL a făcut o analiză de
taliată a tuturor aspectelor 
legate de acest sprijin. Di 
senator Constantin Blejan a 
recunoscut că, în mod deli
berat, PNL "a avut o activitate 
care nu s-a evidențiat în mod 
deosebit”, însă, dată fiind 
situația gravă a țării, această 
stare de fapt nu mai poate 
continua. Astfel, PNL se de
clară de acord cu o rema
niere de fond a Guvernului 
Ciorbea, pentru o implicare 
mai clară a Executivului în 
procesul de reformă și 
restructurare.

Dl senator a subliniat că 
se impune acordarea unui 
sprijin substanțial pentru în
treprinderile mici și mijlocii, 
care “au fost distruse în lunile 
precedente”. De asemenea, 
trebuie încurajat capitalul 
autohton, conform devizei 
liberale “prin noi înșine”. 
Partidul Național Liberal este 
ferm hotărât să nu abdice de 
la poziția sa și să nu mai 
accepte statutul de remorcă a 
altor partide.

Filiala jddețeană a PNL 
salută inițiativa PNȚ - CD de

deschidere spre o mai bună 
colaborare în problemele 
care vizează activitatea 
socio-economică a județului. 
Liberalii hunedoreni se 
declară deschiși spre dialog, 
cu condiția ca acesta să fie 
sincer și constructiv. De ase
menea, este salutată reve
nirea în cadrul Convenției 
Democrate Române a 
Partidului Alianței Civice. Se 
dorește o mai bună cola
borare și în Parlament, 
pentru o mai rapidă elaborare 
și promovare a legilor re

Modificarea Ordonanței 22
Prima problemă abordată 

în Conferința de presă a 
Organizației județene a 
Partidului Social Democrat 
Român, ce a avut loc recent, 
a fost cea a Legii nr. 169/1997 
cu privire la modificarea Legii 
18/1991 apărută recent în 
Monitorul oficial despre care a 
vorbit dl Dumitru Ifrim, 
deputat în Parlamentul 
României. Această lege - a 
subliniat vorbitorul - trebuie 
temeinic cunoscută de toți

formei. Este vorba, în primul 
rând, despre legile privind 
reducerea fiscalității, Legea 
creditului agricol și Legea 
liberei circulații a terenurilor. 
PNL acceptă modul de lucru 
al Guvernului prin emitere de 
ordonanțe, dar ele trebuie 
elaborate numai în cazurile 
strict necesare.

în cadrul conferinței de 
presă a mai fost prezentată și 
problema asocierii Consiliului 
local cu firmele SHELL și 
MOL, precizându-se votul 
favorabil al consilierilor libe
rali, întrucât eventuala aso
ciere ar fi benefică pentru 
cetățeni și pentru muni
cipalitate.Votul a fost con
diționat de respectarea strictă 
a legilor în vigoare.

Andrei NISTOR

cei ce au drept să primească 
pământ, de primării ș.a. 
Principala reglementare în 
legea amintită este aceea că 
acei oameni cărora li s-a di
minuat suprafața cu mai mult 
de 5 la sută pot depune 
cereri, în termen de 90 de 
zile, la primărie prin care să 
solicite suprafața de care au 
fost frustrați. întrebarea 
ziarului nostru a fost în legă
tură cu ce se întâmplă în 
acele situații când localitățile 
n-au nicj un ar în rezerva lor. 
Dl deputat ne-a spus că, în 
conformitate cu Legea 169, 
aceștia vor primi pământ, 
eventual, în alte localități.

Tot dl deputat a relatat ce 
s-a întâmplat cu amen

damentul propus de către 
P.S.D.R. și intitulat "De 
aceleași drepturi (ca și minerii
- n.n.) beneficiază și salariații 
societăților comerciale des
prinse din regiile autonome 
din minerit începând cu 1992, 
cu condiția ca dispo
nibilizarea acestora să fie 
făcută după intrarea în vi
goare a ordonanței respective 
(cu nr.22 - n.n.). Joi, când 
amendamentul urma să intre 
în dezbaterea Camerei 
Deputaților - s-a luat în 
discuție Moțiunea de cenzură 
cu privire la agricultură 
depusă de opoziție și un alt 
act normativ cu privire la 
decorații și medalii ș.a. Să fi 
fost oare o diversiune? am 
întrebat, iar dl deputat n-a 
respins o asemenea apre
ciere. în săptămâna aceasta 
însă - a adăugat vorbitorul - 
mai precis marți - ea va fi 
luată în discuție, înaintea 
Moțiunii cu industria. Am 
întrebat ce se va întâmpla 
dacă amendamentul nu va 
trece. Dl deputat a spus că 
atunci va fi dezastru, dar 
domnia sa speră să nu se 
întâmple așa ceva.

în cadrul conferinței de 
presă a mai vorbit - răs
punzând întrebărilor ziariștilor
- dl Pompiliu Budulan, 
prefectul județului, loan 
Rovinaru, primarul Simeriei și 
dl Marius Surgent, preșe
dintele Organizației județene 
a P.S.D.R.

Traian BON DOR

LANSARE DE CASETĂ Șl CD
“Doamne ajută și da bine"

Prezență deja familiară pe 
scena folclorului hunedorean,
cunoscuta solistă Ana Banciu
a redebutat, într-un fel, odată
cu lansarea primului său al
bum (casetă și CD), intitulat 
“Doamne ajută și dă bine".

Evenimentul, echivalând -
după cum mărturisea 

^interpreta - cu a doua sa zi de

naștere, a avut loc vineri (7 
nov.), în ambianța elegantă 
de la motelul Cinciș. Despre 
drumul mai greu al Anei 
Banciu in muzica populară, 
dar străbătut cu ambiție și 
tenacitate, despre dăruirea 
și dragostea ei pentru tot 
ceea ce înseamnă folclor, 
au vorbit exigentul redactor 
muzical al TVR, Marioara 
Murărescu, consilierul-șefal 
Inspectoratului pentru 
Cultură - loan Sicoe, 
prieteni și colegi ai solistei. 
Toți au apreciat calitatea 
deosebită a înregistrărilor 
realizate anul acesta în 
studiourile de la Novisad (cu 
orchestra Radioteleviziunii 
de-aici), caseta și CD-ul 
reprezentând o binemeritată 
răsplată ce încununează 
activitatea de până acum a 
Anei Banciu.

N-au lipsit de la această 
sărbătoare a solistei 
prietenii și colegii săi de 
scenă, care, alături de 
grupul instrumental al 
ansamblului “Hațegana"din 
Hunedoara au făcut ca 
muzica populară să se-audă 
practic neîntrerupt la Cinciș: 
Ileana Rus, Ciprian Roman, 
Viorica Brăndușan, Eugen 
Pistol, Mariana Deac, 
Mariana Anghel, Cosmina și 
Drăgan Muntean. (G.B.).
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Consultări la Cotroceni și o 
nouă moțiune a opoziției

i
i
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• După reîntoarcerea 
din vizitele efectuate la 
Paris și Bruxelles, preșe
dintele României, dl Emil 
Constantinescu, i-a invitat 
Ieri la Cotroceni pe liderii 
partidelor parlamentare - 
respectiv pe cei din arcul 
guvernamental șl pe cei ai 
opoziției. Au fost dezbătute 
probleme presante ale 
actualei perioade de 
tranziție șl ale momentului 
- economice, sociale și 
politice.

• După moțiunea pri
vind problemele agri
culturii, dezbătută săptă
mâna trecută în Senat, 
respinsă prin votul coaliției 
majoritare și după cea de 
azi din Camera Deputaților 
pe probeme ale industriei, 
opoziția, mai precis PUNR, 
a inaintat o nouă inițiativă 
parlamentară. Moțiunea 
este venită să atragă 
atenția asupra degradării 
situației românilor din 
județele Covasna și 
Harghita, zone care, po
trivit declarației preșe
dintelui Partidului Unității 
Naționale a Românilor, 
Valeriu Tabără, au ieșit 
practic de sub suverani

tatea guvernului de la 
București.

în document se afirmă 
că acest proces început 
după decembrie 1989 s-a 
accelerat în acest an în 
urma măsurilor adoptate 
în domeniul administrației 
publice și al învăță
mântului de către Gu
vernul condus de Victor 
Ciorbea.

Se solicită un program 
special de măsuri con
crete, sprijin material pen
tru păstrarea identității 
naționale a românilor ame
nințați cu asimilarea și 
maghiarizarea.

Inițiativa parlamentară 
a PUNR încearcă să întă
rească prestația modestă 
a PUNR, partid amenințat 
și cu scindarea în urma 
hotărârii biroului executiv 
al acestei formațiuni poli
tice de a-l exclude din 
partid pe Gheorghe Funar, 
cu persoana căruia s-a 
identificat PUNR. Este 
cunoscut faptul că PUNR 
a fost gândit ca o con
trapondere a UDMR și a 
acțiunilor întreprinse de 
aceasta.

Minei BODE A
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Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Doi elevi de la “Traian”, Deva 
- pe primele locuri la

Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca a avut 

loc, în cursul săptămânii 
trecute (sâmbătă, 8 no
iembrie), a V-a sesiune de' 
comunicări științifice pe 
țară a elevilor în domeniul 
informaticii, organizată de 
Liceul "Tiberiu Popoviciu”, 
din municipiul de pe 
Someș, și S.C. “Micro- 
informatica” SRL.

Prezenți ia manifestare,
^reprezentanții Liceului

"Traian", din Deva, pre
gătiți de dna profesoară 
Corina Boancă, și-au 
dovedit încă o dată înalta 
pregătire, obținând pre
miile principale: locul I - 
elevul Sorin Pârva, din 
clasa a Xll-a B și locul II - 
elevul Iulian Boancă, din 
clasa a Xll-a A.

Prof. Robert SINGER, 
directorul Liceului 

“Traian”, Deva 
---------------------------------------V

cu sediul în București? B-d 
sector 3 (în incinta uzinelor FAUB), 

producător și distribuitor al cunoscutelor 
produse SNOW, PEAK, BIOCARPET, 

angajează Ctgențl comerciali cu autotu 
propriu pentrujudețut Eunedoara.

3 *®/<
cortege munco; 

salariu, comision, bonus; J9
decontarea cheltuielilor pentru 

benzină, diurna, uzura mașinii; 
posibilități de avansare în domeniul vânzărilor.

0EEI?in/l

vrabia nr. 286,

Grupul Școlar Industrial 
“Horea” sărbătorește în 
această săptămână un dublu 
eveniment: “Ziua Horea - Ziua 
Școlii” și împlinirea unui sfert 
de veac de la înființarea 
acesteia. Apărută (la 15 
aprilie 1972) ca școală pro
fesională de materiale de 
construcții, prin transferarea 
elevilor de la alte unități 
școlare din țară, după doi arii 
aceasta dobândește primele 
clase de liceu, devenind 
Liceul Industrial nr.3. Din 
1990 (când trece de sub 
tutela IMC Deva la Inspec
toratul Școlar), unitatea se 
numește Grup Școlar 
Industrial Materiale de 
Construcții, iar de anul trecut 
primește numele Horea.

Indiferent însă de titula
tura purtată, menționează 
dna directoare Rodica Cîrțină, 
pregătirea elevilor a făcut față 
tuturor cerințelor, absolvenții 
școlii devenind apoi atat 
muncitori, maiștri, dar și 
ingineri, profesori, medici ș.a.

Manifestările dedicate 
evenimentului amintit încep

astăzi, la ora 12, cu un 
careu festiv și apoi cu un 
concurs de istorie pe tema 
“Horea”, la care participă 
echipaje ale școlii. Mâine 
după-amiază va fi Balul bo
bocilor iar joi este ziua fi
nalelor întrecerilor sportive - 
“Cupa Horea" - ce reunesc 
reprezentanți ai tuturor 
liceelor devene. Tot joi (ora 
14,00), se deschide expo
ziția aniversară, în timp ce 
vineri (ora 12,00) va avea 
loc lansarea numărului 
omagial al revistei școlii 
“Ecouri”, urmată de Se
siunea de comunicări și 
referate ale elevilor și 
cadrelor didactice.

Festivitatea propriu-zisă 
se va desfășura sâmbătă, 
începând cu ora 10,00, și 
va cuprinde Dezvelirea plă
cilor comemorative, întâl
nirea între generații, Mesa
jul invitaților, duvântul 
absolvenților de ieri și de 
astăzi, lansarea mono
grafiei școlii, precum și un 
scurt program artistic. 
(G.B.)

ABATERILE BE LA NORMELE 
RUTIERE LA COTE ALARMANTE!

Timp de trei zile, la sfârșitul săptămânii trecute, Serviciul Poliției Rutiere 
Hunedoara a organizat pe raza județului mai multe acțiuni complexe de control 
pe linie de circulație, având principal scop felul cum se respectă legislația în 
domeniu.

Din totalul de 2920 de mașini controlate în 503 cazuri s-au aplicat sancțiuni, 
a căror valoare depășește 7.000.000 de lei.

In urma controlului au fost reținute 50 de permise de conducere din care 23 
pentru consum de alcool, iar diferența pentru neacordare de prioritate și 
depășiri neregulamentare.

Tot în această perioadă s-a acționat și cu aparatul radar depistându-se 300 
de conducători auto care au depășit viteza legală. S-au mai depistat 5 
infracțiuni la Legea circulației și au mal fost reținute 28 de certificate de 
înmatriculare datorită stării tehnice a autovehiculelor.

Cu toate măsurile sporite de control ale Serviciului Poliției Rutiere 
Hunedoara numai la acest final de săptămână pe raza județului s-au comis trei 
accidente de circulație soldate cu doi morți și un rănit grav.

întrucât, în ultima perioadă la sfârșit de săptămână, s-au comis multe 
accidente, SPR avertizează participanții la trafic că acțiunile de acest gen vor 
fi intensificate cu preponderență la sfârșit de săptămână.

Atenție, deci, cum circulăm!
\___________________________________ Corne! POENAR J
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