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Interviu cu dl Milu Vladislav, 
viceprimarul municipiului 

Petroșani

După ce am fost amăgiți 
și ne-am autoamăgit cu 
intrarea “triumfală" în Eu
ropa, constatăm că, rând pe 
rând, ni se închid toate căile 
de acces. “Deocamdată nu"- 
par a spune în cor orga
nismele central-europene, fie 
ele NATO, Uniunea 
Europeană etc.

De ce, oare, suntem su
puși acestui tratament dis
criminatoriu? Pe căi mai mult 
sau mai puțin voalate ni se 
răspunde că suntem în- 
târziați cu reformele eco
nomice și restructurarea, că 
nu ne ridicăm la nivelul stan
dardelor occidentale, dar nu 
ni se spune adevărul - pe 
care finanțele internaționale 
îl cunosc foarte bine - acela 
că suntem foarte săraci. Și 
este limpede că nimeni nu 
dorește un parteneriat cu 
...sărăcia.

Cum am ajuns aici este o 
altă problemă. După 1989, 
“ne-am făcut-o cu mâna 
noastră” - cum se spune. 
Urmând prevederile Legii 18, 
s-a trecut la lichidarea 
haotică a fermelor agricole,

într-un elan distructiv care nu 
s-a întâlnit în nici una din 
țările vecine. Rezultatul ? O 
agricultură fărâmițată, nepu
tincioasă (chiar dacă a fost 
miluită cu cupoane), care nu 
poate valorifica nici ceea ce 
dă Dumnezeu din mila Lui.

Declinul din industrie 
(incluzând aici și mari 
complexe agroalimentare) 
este și mai mare. Toți am 
crezut că singurul “colac de 
salvare” pentru industrie va fi 
privatizarea și, într-adevăr 
s-au privatizat un număr de 
agenți economici și de 
complexe agricole, cum ar fi 
“Avicola" Deva, de exemplu. 
Dar ce s-a întâmplat după 
privatizare? Cunoaștem ce 
performanțe s-au obținut, ce 
standarde occidentale s-au 
atins, cât și la ce preț se 
produce în aceste unități? 
Prea puțin...

Un alt “colac de salvare” 
pare a fi capitalul străin, 
căruia îi deschidem larg 
porțile să cumpere firme 
întregi sau părți din acestea. 
Deși s-au făcut asemenea 
tranzacții, rezultatele nu 
sunt nici aici spectaculoase 
sau măcar cele așteptate. Si 
apoi se mai poate pune 
întrebarea dacă vindem la 
un preț situat la adevărata 
valoare a acestor active.

Comentatorii de politică 
economică declară că și 
acești puțini bani proveniți 
din privatizare sunt orientați 
către bugetul deficitar al 
țării, în loc să fie destinați 
retehnologizărilor și modeiv 
nizării proceselor de pro
ducție. Cu alte cuvinte, vin
dem active din economie ca 
să avem ce cheltui la buget. 
Nu cumva acești bani sunt 
arginții lui luda cu care este 
plătită abandonarea (ca să 
nu spunem trădarea) 
interesului național?

A SCĂZUT
PRODUCȚIA 

INDUSTRIALĂ
Producția Industrială a ju

dețului Hunedoara a cunoscut 
pe primele trei trimestre ale 
acestui an scăderi notabile. în 
date echivalente pe nouă luni 
din 1997, comparate cu 
aceeași perioadă a lui '96, 
producția de laminate a scă
zut cu 3 la sută, cimentul cu 
fieste 20 sută, huila netă cu 13 
a sută, în timp ce consumul 

de energie electrică a scăzut 
cu 14 procente. Scăderi no
tabile s-au înregistrat șl la 
unele produse alimentare. De 
exemplu, producția de lapte a 
scăzut cu 30 de procente, 
nefllnd omisă de pe listă nici 
berea a cărei producție s-a 
diminuat cu 14 la sută. (A.S.)

După demisia din funcția 
de viceprimar al municipiului 
Petroșani a lui Gabriel Cris- 
tescu, Consiliul local l-a 
învestit în acest important 
post, prin vot secret, la 1 
octombrie a.c., pe repre
zentantul CDR, Milu Vladislav.

l-am solicitat, zilele 
trecute, noului viceprimar al 
Petroșaniului, un interviu, pe 
care ni l-a acordat cu plăcere, 
în exclusivitate.

- Cu ce probleme strin
gente se confruntă la 
această oră locuitorii 
municipiului Petroșani, die 
viceprimar?

- în ordine, cu situația 
locuințelor, a încălzirii și a apei 
calde, sectoare în care avem 
și cele mai multe cereri, au
diențe, nemulțumiri. în ultimele 
trei săptămâni, ca urmare a 
zvonurilor că au plecat mulți 
mineri și au rămas apar
tamente goale, am primit 300 
de cereri de locuințe.

- Și care-i realitatea?
- Cu totul alta. Tristă. 

Primăria noastră nu dispune 
nici măcar de o locuință. Chiar

și degradată. Minerii au 
primit locuințe de la unitățile 
lor, iar acum cei care au 
plecat, doar vreo 600 din 
municipiul Petroșani, din 
care mulți stăteau în gar
soniere, și-au lăsat (vândut 
pe te miri ce) locuințele 
rudelor, prietenilor, cunos- 
cuților. Destule sunt ocupate 
abuziv. Cine îi poate scoate 
acum în stradă pe oameni cu 
2-3-4 copii, care n-au avut 
niciodată o casă a lor? Noi 
n-avem decât să-i ajutăm pe 
unii să intre în legalitate cu 
contractele. Am și discutat 
aceste chestiuni cu 
sindicatele.

- Deci nu va fi o bogăție 
de case ale nimănui.

- în nici un caz. Erau 
destui oameni fără locuințe.

- Și încălzirea?
- Toată lumea știe că 

rețelele de termoficare din 
Valea Jiului sunt vechi de 
peste 30 de ani, deci au un 
grad foarte avansat de

Dumitru GHEONEA

Tiberiu iSTRATE

O GRĂDINIȚĂ FRUMOASĂ 
PENTRU COPIII DIN GEOAGIU

Copiii de vârstă preșcolară 
din Geoagiu și părinții lor au 
sărbătorit cu câteva zile în urmă 
un lucru deosebit în viața lor: 
inaugurarea actualului sediu al 
grădiniței. “Cred că e singura 
situație- apreciază primarul Geoa- 
giului, Traian Gherghel - în care 
din crâșmă s-a făcut grădiniță."

Este bine că lucrurile nu s-au 
întâmplat invers. Cu atât mai mult 
cu cât grădinița funcționa în casa 
parohială a greco-catolicilor și 
după revoluție apăruseră 
frecușuri pentru acest spațiu. în 
plus localul respectiv nu avea apă 
curentă, aceasta fiind procurată 
de la vecini. Așa că găsirea de 
către Primăria Geoagiu a acestei 
soluții este un real motiv de 
bucurie. Cu atât mai mult cu cât 
clădirea a fost renovată: 
acoperișul a fost aproape în 
totalitate înlocuit, tavanele și ele 
schimbate, căci erau putrede, 
interioarele și exteriorul refăcute. 
Grădinița are centrală proprie de 
încălzire, copiii dispunând de 
căldură, apă caldă și rece. Sălile 
de grupă sunt luminoase și au 
acces separat (spre deosebire de 
vechiul sediu). Pentru utilarea lor 
s-a primit mobilier pentru două 
grupe de la Inspectoratul Școlar 
Județean, restul fiind vechi. 
Există și material didactic, dar el 
este creat de educatoare.

In Geoagiu mai există o 
grădiniță, mai mică, cu doar o 
grupă combinată. Se inten
ționează și aducerea ei in acest 
spațiu, dar asta ține de viitor. 
Pe moment în spațiul inaugurat 
funcționează grupele pregă
titoare, mare și mijlocie, 
avându-le ca educatoare pe 
doamnele Lucia Rusu, care e și 
directoarea grădiniței, Ana 
Suciu și Ana Radu, toate cu 
gradul didactic I. Au 75 de copii 
înscriși și frecvența este de sută 
la sută. Acest lucru, crede dna 
directoare, se datorează și 
faptului că părinții copiilor, 
cărora le-au fost tot dumnealor 
educatoare, “sunt emancipați” 
și conștientizează rolul gră
diniței în pregătirea copiilor 
pentru școală.

La momentul inaugural, 
alături de preșcolarii beneficiari 
au fost prezenți frații și părinții 
acestora, invitați. El s-a des
fășurat după tipic: sediul a fost 
sfințit de preoți, s-au rostit 
cuvinte frumoase iar cei mici și- 
au încântat oaspeții cu un pro
gram artistic, după care toată 
lumea a fost invitată la “o mică 
masă”. Tot după tradiție nu 
putem decât să le dorim micilor 
studioși din Geoagiu să se 
simtă cât mai bine în ambianța 
plăcută ce li s-a pus la dispoziție.

Viorica ROMAN

Tânărul MIHUȚESCU JOAN, | 
din Țara Hațegului, 

intenționează să devină un 
bun fermier.Dispune de 
o mică fermă, terenuri 

agricole și dorește să plece în 
Elveția pentru a învăța din 

experiența fermierilor de acolo.
Foto: Anton SOCACi |

(Continuam în pag. 8)
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PARTIDULUI UNITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE

COMUNICAT
Abrogarea de către Guvernul Ciorbea a Legii nr.83/1993 prin 

care se acordă sprijin direct producătorilor agricoli a falimentat 
deliberat agricultura românească, punând în pericol securitatea 
alimentară a României. Dezastrul provocat de actuala putere în 
agricultura românească va aduce cu sine o criză alimentară de 
proporții în țara noastră. Sistemul de cupoane inventat de către 
Guvernul Ciorbea reprezintă un alt pariu pierdut cu agricultura 
românească. Cupoanele nu acoperă decât în proporție de 5 până 
la 8% costurile extrem de ridicate ale lucrărilor agricole. Datorită 
unei birocrații excesiv promovate de Guvernul Ciorbea, cupoanele 
nu au fost distribuite decât în proporție de 60% producătorilor agricoli. 
Mai grav este faptul că ele nu au putut fi utilizate și valorificate 
eficient și util de către producătorii agricoli.

Având în vedere întârzierea condamnabilă manifestată în 
această acțiune de către Guvernul Ciorbea, PUNR solicită acestuia 
prelungirea termenului limită de distribuire a cupoaneldr către 
agricultori până la 15 decembrie a.c., precum și prelungirea 
termenului de utilizare a acestora până la data de 31 decembrie 
a.c.

Prof.univ.dr.ing.Vaieriu TABĂRĂ, 
președintele PUNR

N-

O știre de ultimă oră
Regia Autonomă Poșta Română și Ministerul 

Agriculturii și Alimentației aduc ia cunoștința beneficiarilor 
de cupoane că distribuirea acestora se prelungește până ia 
data de 28 noiembrie a.c. (G.B.)
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La saia „Concordia" a 
Casei de cultură din 
Hunedoara mai poate fi 
vizitată în cursul acestei 
săptămâni o apreciată 
expoziție de goblenuri cre
ate de dna ing. Elena

Drașoveanu. Goblenurile 
reproduc cunoscute 
lucrări de artă semnate 
de cunoscuți pictor! 
români și străini, lucrări 
aparținând patrimoniului 
universal. (M.B.)

S-A DESCHIS
UNIVERSITATEA

POPULARA DIN HAȚEG
I

pe Galbena. Predomină 
cercurile de inițiere în 
calculatoare, croitorie, 
limba germană, 
cursurile de cultură 
generală. (M.B.)

La Casa de cultură 
din Hațeg s-au deschis 
cursurile Universității 
Populare, eveniment 
remarcabil în viața 
spirituală a orașului de
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IMPASIBILITATE LA 
SEMNALELE SALVĂRII!
Joi și vineri în mu

nicipiul Deva s-a organizat, 
de către Serviciul Poliției 
Rutiere, o acțiune asupra 
modului cum se respectă 
regulile de prioritate în 
cazul salvărilor aflate în 
misiune.

Potrivit spuselor lucră
torilor acestui serviciu s-a 
constatat că în general nu 
se respectă regulile de acor
dare a priorității, mulți 
conducători auto rămâ
nând impasibili la sem
nalele sonore și luminoase

Răbdarea, sperăm, să nu
fie prea lungă ♦♦♦

Dl loan Socaciu din satul 
Tâmpa, comuna Băcia, a venit 
din nou la redacția ziarului 
nostru - spunem din nou, 
fiindcă domnia sa a mai fost - 
și ne-a spus :

- Am pământ la ferma de 
stat ce-și are sediul în satul 
Bretea Strei. Pentru anul 1996 
n-am primit nimic din ce mi se 
cuvenea ca proprietar al te
renului.

- Pentru 1997 ați primit?
- Am primit grâu, cam 

încolțit este adevărat.
l-am promis vizitatorului că 

ne vom interesa de situația ce- 
I nemulțumea și am făcut-o. 
L-am căutat pe șeful fermei 
respective.

- Așa stau lucrurile - ne-a 
răspuns dl. Nicolae Mihai 
Bularda, șeful fermei din Bre
tea Română. în anul respectiv 
am avut pagube mari din

“Pai, dacă știți, de ce 
mai întrebat!?”

Frecvent, aflați în fața unui 
ghișeu, ne izbim de lipsa de 
solicitudine din partea salariatului 
aflat dincolo tocmai pentru a 
manifesta contrariul.

Sâmbătă, 8 noiembrie, ora 7,50. 
La casieria CFR, din gara Deva, 
casier de serviciu dna Costinaș 
Simona. La rând - 2-3 persoane. 
Ajunsă la ghișeu, o doamnă la vreo 
60 de ani solicită două bilete până la 
Arad, întrebândjn același timp și la 
ce oră e trenul. întrebarea a rămas 
fără răspuns. în momentul în care ia 
biletele îndrăznește să repete, politi
cos, întrebarea. La care doamna 
Costinaș o informează pe solicitantă 
că-n jur de ora 10, doamna între
bând din nou dacă nu este alt tren 
mai devreme, imediat după ora 8. De

data aceasta răspunsul a venit 
prompt și nu pe un ton așteptat: 
“Păi, dacă știți, de ce mai între
bați? Până deseară ne-nnebuniți!” 
Doamna, vădit jenată de 
răspunsul doamnei casiere, n-a 
mai zis nimic.

E drept că în gară, dacă nu ai 
acasă mersul trenurilor, ai două 
posibilități de informare: ghișeul 
de informații și tabelul cu mersul 
trenurilor din incintă. Dar dacă 
ești mai în vârstă și nu reușești să 
descifrezi tabelul sau doamna de 
la informații este la bagaje de 
mână, este oare chiar imposibil să 
dai o relație unor persoane, chiar 
dacă nu intră expres în sarcinile 
taie de serviciu? întrebăm doar... 
(M.E.T.)

MIERCURI
12 NOIEMBRIE

* V I

' TVR1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR

h

I 
I
I
I
I 
I 
I
I

Timișoara 12.05 Secretul (s/ 
r) 13.00 Credo (r) 14.10 
Șeicul (s/r) 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.10 Sailor Moon (d.a)

| 17.35 Casă de piatră (s)
■ 18.00 Medicina pt. toți. Gripa 
. 19.00 Sunset Beach (s)
■ 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
I spunl 20.00 Jurnal 21.00 
| Teatrul Tv prezintă: „Doi pe 
| o bancă” de Al. Chelman 
* 22.20 „Casablanca, o 
' frumoasă metaforă?” 23.00 
I Jurnalul de noapte 23.15 
| Magazin sportiv

ale salvării. Intr-un timp 
relativ scurt, numai 
vineri, au fost sancționați 
17 conducători auto. SPR 
reamintește conducă
torilor auto aflați în trafic 
că pentru nerespectarea 
prevederilor legale 
referitoare la nea- 
cordarea de priorități sal
vărilor aflate în misiune, 
sancțiunile prevăzute de 
lege sunt cu amendăîntre 
40-80000 de lei, plus 
reținerea permisului de 
conducere. (C.P.)

cauza calamităților. Statul 
trebuie să ne dea circa 140 
milioane de lei drept des
păgubiri. Suma a fost 
aprobată, atât de Ministerul 
Agriculturii cât și de 
Ministerul Finanțelor și ur
mează să o primim. După 
câte știu, alte unități de stat 
din județ au intrat în posesia 
sumelor ce le reveneau, noi, 
cei din zona Călan - Hațeg, 
încă nu.

- Ce să-i spunem dlui 
Socaciu?

- Să mai aibă puțină 
răbdare. Cum vom primi 
banii respectivi, vom trece 
imediat la achitarea datoriilor 
către cei ce au pământ la noi.

Deci, încă puțină răb
dare, die Socaciu. Sperăm 
ca aceasta să nu se întindă 
prea mult.

Traian BONDOR

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 9.55 Portrete în acvaforte 
(r) 10.30 Teleenciclopedia (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.30 Portret în 
oglindă (r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi 
străine: germană 15.35 D.a. 
16.00 Micaela (s) 16.55 
Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
19.00 Club 2020 (em. de 
știință) 19.30 Dreptul la 
adevăr. Cronica cenzurii 
românești (VII) 20.00 Se
cretul (s) 21.00 Avocatul 
poporului 22.00 Un om cu 
greutate: Fata care râde (f. 
Italia/Franța/Germania)

IMPLEMENTAREA 
PROGRAMULUI PHARE 

SESAM ÎN JUDEȚUL NOSTRU
Programul PHARE 

SESAM are prevederi refe
ritoare la asigurarea de lo
cuințe sociale pentru tinerii 
cu vârste de peste 16 ani 
proveniți din casele de 
copii și din alte instituții de 
tip rezidențial. Programul, 
deci, își propune să 
realizeze reintegrarea 
socială a acestei categorii 
dețineri. Recent, Consiliul 
Județean Hunedoara a 
ratificat Convenția privind 
implementarea Progra
mului PHARE SESAM, 
încheiată la 26 mai 1997, 
în județul nostru. Vor fi

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 
Polițiștii din Denver (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.10 Printre rânduri (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Justiție 
îndoielnică (f.a. SUA 1994, p. 
II) 16.00 întoarcerea 
Sfântului (s) 17.00 Muppets 
Show (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Lagardere (f.a. 
Franța 1968) 21.30 Doctor 
Bramwell - o femeie am
bițioasă (s, ep. 10) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 

finanțate de la bugetul 
județean cheltuielile oca
zionate de reabilitarea 
blocului 69, de pe strada 
Eliberării, nr.1, din mu
nicipiul Hunedoara La 
realizarea acestui proiect 
vor participa Uniunea 
Europeană prin Ministerul 
Muncii și Protecției 
Sociale și Consiliul Local 
al Municipiului Hune
doara, fiecare cu aceeași 
sumă - 104 900 ECU. 
Proiectul se va derula 
timp de 18 luni - între 1 
iulie 1997 și 31 decembrie 
1998. (Tr.B)

CALITATEA, 1N ATENȚIA
INSPECTORILOR O.J.P.C.
în luna octombrie, 

O.J.P.C.Hunedoara a efectuat, 
prin inspectorii săi, peste 110 
acțiuni de control vizând calitatea 
produselor comercializate pe piață 
precum și a serviciilor prestate 
către populație. Acțiuni proprii, 
precum și în colaborare cu alte 
organe de specialitate ale ad
ministrației publice locale.

în urma acestor acțiuni, s-au 
încheiat 97 procese verbale de 
constatare-contravenție, 
aplicându-se amenzi în valoare 
totală de peste 12 mii. lei.

Au fost depistate mărfuri indi
gene cu abateri de la legislația în

domeniul protecției consu
matorilor, în valoare totală de 
peste 60 mii. lei, din care oprite 
definitiv de la comercializare 
mărfuri în valoare de 10 mii. lei.

în ceea ce privește produsele 
provenite din import, au fost 
depistate cu abateri mărfuri în 
valoare totală de 82 mii. lei, din 
care au fost oprite definitiv de la 
comercializare mărfuri în 
valoare de 16 mii. lei.

Activitatea a fost completată 
cu cercetarea celor 35 de 
sesizări și reclamații primite din 
partea consumatorilor.

Hammer (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Capcana timpului (s) 12.00 
De partea legii (s/r) 12.55 
Știri 13.00 Cinemateca PRO 
TV (r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Față-n 
față cu llie Șerbănescu 
(talkshow) 18.00 Am întâlnit 
și români fericiți 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este 
șeful? (s) 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Săraca fată bogată 
(dramă SUA ’87, p. II) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 227) 22.45 
Sledge Hammer (s, ep. 34) 
23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Cinemateca 
PRO TV: film 2.50 Știrile PRO 
TV

numărându-se printre cele 
mai mari noduri de cale 
ferată ale țării - este locul 
pe unde se perindă zeci de 
mii de oameni în 24 de ore. 
Tocmai de aceea, gara ar 
trebui să fie primitoare, 
ospitalieră. Din păcate, nu 
este. Exteriorul clădirii 
este mohorât, sălile de 
așteptare nu îndeamnă la 
popas, ușile nu se închid, 
pereții sunt coșcoviți ș.a. 
lată de ce credem că 
cineva ar trebui să pună 
mâna pe bidinea - și pe alte 
scule, evident - pentru a-i 
reda clădirii înfățișarea pe 
care o merită. Că și-așa dl 
Băsescu scumpește 
mereu prețul de călătorie 
pe calea ferată. (Tr.B)

ANTENA I - ~î

DEVA
08.00-08.15 Știri locale . 

(r)
17.30- 17.45 Interviul I

săptămânii |
17.45-18.00 Știri locale i
19.30- 19.45 Știri locale ’ 

w !

PRO TV-DEVA ’
06.15-06.45 “Inter- > 

viurile Barbarei Walters” : I 
E. Taylor |

06 45-07.00 Știri |
09.45-10.15 Program | 

comercial PRO TV Deva .
18.00-18.25 "No corn- 1 

ment” și “Vorbiți aici” - I 
realizator A. Bena j

22.05-22.15 Știri locale |
__________________✓

Miercuri,
12 noiembrie

O Berbec (21 III - 20 IV)
Perseverența nu vă este 

avantajoasă astăzi. Se 
impune o adaptare rapidă 
noilor condiții, pentru a nu 
pierde ritmul. Dacă cineva 
vă cere ajutorul, nu precu
pețiți să îl acordați.

OTaur (21 IV-21 V)
Vești primite de pe alte 

meridiane vă vor da o 
stare plăcută. V-ați putea 
petrece ziua cu persoana 
iubită, căci aveți multe să 
vă spuneți.

3 Gemeni ( 22 V - 22 VI)
Azi veți exercita o mare 

influență asupra priete
nilor și partenerilor de 
afaceri. Inventivitatea de 
care dați dovadă vă face 
să creșteți în fața aces
tora.

O Rac (23 VI - 23 VII)
Drumurile scurte vă vor 

avantaja, chiar dacă sunt 
obositoare. Veți primi o 
veste cam ambiguă de la 
frații dv, dar nu trebuie să 
fiți îngrijorat.

OLeu (24 VII - 23 VIII)
Sunteți cu gândurile 

împrăștiate, din cauza per
soanei iubite. Nu vă lăsați 
copleșit de mirarea celor 
din jur; în definitiv oricui i 
se poate întâmpla.

O Fecioară (24 VIII-22 IX) 
Azi nu-i o zi favorabilă 

pentru încheierea de afa
ceri, doar dacă-i vorba 
despre o afacere sen
timentală. Banii vor veni 
curând.

O Balanță (23 IX-23 X)
Unul dintre frații dv ar 

putea avea o problemă de 
sănătate, poate chiar o 
intervenție chirurgicală. 
Relațiile dv cu șefii se pot 
deteriora datorită unor 
răutăți gratuite. Fiți cât se 
poate de prudent.

O Scorpion (24 X-21 XI)
Veți primi răspunsuri 

favorabile la unele cereri 
pe care le-ați formulat mai 
cu mult timp în urmă. Fiți 
diplomat pentru a putea 
cere cât mai mult.

O Săgetător (22 XI - 20 XII) 
Aveți ceva de lămurit cu 

persoana iubită și nu-i ca
zul să amânați mult aceas
tă discuție. Dacă veți fi 
ferm în decizii, lucrurile 
vor ieși așa cum doreați 
dv.

O Capricorn (21 XII -191) 
O femeie vă propune o 

afacere deosebită, dar nu- 
i cazul să fiți încrezător în 
ea. Verificați în secret dacă 
este serioasă. O persoană 
mai în vârstă vă sprijină, 
fără a lăsa să observați 
aceasta.

O Vărsător (20 1-18 II)
Veți depăși o seamă de 

obstacole cu ajutorul unei 
persoane de sex opus. 
Veți munci mult pentru a 
realiza ceea ce v-ați pro
pus. Fiți deschis cu par
tenerul de viață.

O Pești (19 II - 20 III)
S-ar putea ca partenerul 

dv de viață să plece pentru 
o scurtă perioadă de timp. 
Nu protestați căci astfel 
veți avea timp pentru a vă 
pune gândurile în ordine.

iieresce»
X.__________________________ /
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Peste o 
săptămână, 

dublă întâlnire 
fotbalistică 

SPANIA - ROMÂNIA

Nici nu s-au încheiat bine preliminariile 
și vor fi reluate pregătirile lotului repre
zentativ de fotbal al României. Și este 
normal. După excelenta performanță a 
calificării pentru Campionatul Mondial de 
fotbal ce se va desfășura anul viitor, în 
Franța, este de datoria federației de spe
cialitate, a selecționerului Anghel lor- 
dănescu și nu în ultimul rând a fotbaliștilor 
ce vor face parte din lot să se pregătească 
cum se cuvine pentru a apăra și consolida 
prestigiul fotbalului românesc în con
fruntarea cu elita mondială, să confirme că 
succesul calificării din grupa a VIII -a a 
României, cu cea mai bună “linie” de 
clasament din preliminarii, cu 9 victorii din 
10 partide, cu un singur egal și fără nici o 
înfrângere, cu un excelent golaveraj: 37-4, 
n-a fost întâmplător.

De la început, selecționerul a insistat 
ca meciurile de pregătire să fie susținute 
cu echipe puternice, pentru a testa cu 
adevărat formația reprezentativă a țării 
noastre și să fie capabilă să dea o ripostă 
bună viitorilor adversari ce vor fi dați de 
sorți în grupele C.M. Primul adversar va fi 
deci Spania, miercuri - 19 noiembrie. în 
vederea susținerii acestei duble întâlniri 
(seniori și tineret), Anghel lordănescu a 
convocat următorul lot de jucători: Stelea, 
Stângaciu, Dan Petrescu, Doboș, Prodan, 
Selymes, Ciubotariu, Dulca, Hagi, Gică 
Popescu, Gâlcă, Gabi Popescu, Stângă, 
Tararache, Cătălin Munteanu, Filipescu, 
Alin Stoica, Adrian llie, Craioveanu, V. 
Moldovan, Lăcătuș, Marinescu. Dintre 
aceștia, vor face deplasarea doar 20 de 
jucători. S-ar putea ca Tararache să treacă 
la lotul de tineret.

Victor Pițurcă a chemat la lot pe Tufiși, 
Lobonț, Contra, Reghecampf, Crăciu- 
nescu, leneși, Curt, Miu, FI. Petre, Liță, 
Hâldan, Frăsineanu, Luțu, Mihalcea, Sabin 
llie, Trică, Dănciulescu.

Ambele loturi sunt convocate la Bucu
rești pentru duminică, 16 noiembrie, ora 
12, la federație.

Pagină realizată de Sabin CERBU

Azi, în CUPA ROMÂNIEI la 
fotbal 

CORVINUL - DINAMO
Azi, începând cu ora 13,30, pe 

Stadionul Corvinul, hunedorenii întâl
nesc, într-o nouă etapă a Cupei Ro
mâniei, pe Dinamo. Meci de atracție la 
care intrarea se face numai pe bază 
de bilete ce se vor găsi la casele 
stadionului.

"Opțiunile” din CUPA UEEA
Cu câteva zile în urmă, la Geneva, 

a avut loc tragerea la sorți a “opțiunilor” 
din Cupa UEFA. Steaua va întâlni la 25 
noiembrie - la București - pe Aston Villa, 
iar returul se va disputa la 9 decembrie, 
lată întregul program: Lazio Roma - 
Rapid Viena, Sp orting Praga - 
Schalke 04, Twente Enschede - A.J. 
Auxerre, Croația Zagreb - Atletico- 
Madrid, R.C.Strasbourg - Inter Milano, 
Ajax Amsterdam - VFL Bochum, Karl
sruher S.C. - Spartak Moscova.

/HANDBAL MASCULIN
DIVIZIA A - SERIA 

VEST

SIDERURGICA IIMNIW- 
ASATG.IfflRES2724(K-12)

Hunedorenii au avut de înfruntat 
o echipă robustă, cu jucători tehnici 
și rapizi, care au practicat un joc bun 
de pase, având la bază o mulțime de 
scheme tactice.în aceste condiții, 
elevii antrenorului C-tin Logofătu au 
apelat la cele două importante cali
tăți pe care le au elevii săi, adică 
ambiție și dăruire în joc.

Minutul 10 al partidei arată un 
avantaj de trei goluri pentru oaspeți, 
respectiv 3-6. Dar treptat, Crainic, 
conducătorul de joc al gazdelor, îi 
pune în valoare pe Rusu și Rotar, 
care înscriu gol după gol. Astfel 
prima parte a întâlnirii se încheie cu-

M. Dăscălescu, curtat de 
Rapid?

Se vorbește tot mai mult că ex- 
hunedorenii M. Dăscălescu, Ciorea și 
chiar Petroiesc ar fi doriți de Lucescu 
la Rapid, fiind vorba chiar de un 
schimb între M. Dăscălescu - Pancu. 
Deocamdată, zvonurile au fost infir
mate de președintele clubului Astra 
Ploiești, precizând că “indiferent de 
câți bani ne oferă Rapid, nu ne dispen
săm de Dăscălescu”.

Jackie lonescu, 
director tehnic la “Poli”.

Săptămâna trecută, Consiliul de 
administrație al Cubului Poli Timișoara 
a decis ca prof, loan V. lonescu, cu
noscut antrenor, să preia funcția de 
director tehnic al echipei de pe Vega, 
având ca antrenor principal, în conti
nuare, pe Aurel Șunda, fost elev al 
profesorului lonescu. îi dorim și noi, 
dlui profesor, mult succes!

GRUPA A

Etapa viitoare (27 noiembrie): Parma - Sparta Praga, Borussia 
Dortmund - Galatasaray.

Borussia Dortmund - AC Parma 2-0;
Galatasaray - Sparta Praga 2-0.
CLASAMENTUL

1. BORUSSIA 4 3 0 1 7-2 9
2. PARMA 4 2 1 1 3-2 7
3. SPARTA PRAGA 4 1 1 2 4-6 4
4. GALATASARAY 4 1 0 3 2-6 3

GRUPA B
Feyenoord Rotterdam - Manchester United 1-3;
Juventus Torino - FC Kosice 3-2. 
CLASAMENTUL

1. MANCHESTER 4 4 0 0 11-4 12
2. JUVENTUS 4 3 0 1 11-6 9
3. FEYENOORD 4 1 0 3 5-10 3
4. FC KOSICE 4 0 0 4 2-9 O'

Etapa următoare (26 noiembrie): Manchester - Kosice,
Feyenoord - Juventus.

GRUPA C
Barcelona - Dinamo Kiev 0-4; 
Newcastle - PSV Eindhoven 0-2. 
CLASAMENTUL

1. DINAMO KIEV 4 3 1 0 12-3 10
2. PSV 4 2 1 1 6-5 7
3. NEWCASTLE 4 1 1 2 5-7 4
4. BARCELONA 4 0 1 3 4-12 1

Etapa următoare (26-27 noiembrie): Barcelona - Newcastle, 
Dinamo Kiev - PSV.

un avantaj minim pentru Siderurgica.
După pauză, partida este și mai 

tensionată, oaspeții nu se împacă cu 
gândul de a pierde întâlnirea și ajung 
în min.53 să conducă cu 17-22. 
Puțini spectatori mai credeau într-o 
revenire a hunedorenilor. C-tin Logo
fătu face o inspirată schimbare, 
introducându-l pe Ivanciuc, o ex
tremă dreaptă redutabilă, care mar
chează din poziții extrem de grele, 
dând aripi echipei gazdă, jocul relan- 
sându-se. Cu un final mai bun și ca 
urmare o prestație de excepție a 
portarului Drăgoi, gazdele obțin o 
victorie muncită și meritată.

SIDERURGICA: Drăgoi, Co- 
dreanu, Crainic (2g), Rotar (6g), 
Rusu (6g), Rada (2g), Aciobăniței 
(1 g), Păun (3g), Ivanciuc (6g), Butoi, 
Molnar.

Bun arbitrajul prestat de brigada 
de arbitri din ... Odorheiu Secuiesc: 
Csaba Biro, Gydri Istvan

Viorei NiCULA_ J

GRUPA D
F.C.Porto - Rosenborg 1-1; 
Olympiakos - Real 0-0.
CLASAMENTUL

1. REAL 4 3 1 0 11-2 10
2. ROSENBORG 4 2 1 1 9-6 7
3. OLYMPIAKOS 4 1 1 2 3-10 4
4. PORTO 4 0 1- 3 1-6 1

Următoarea etapă (27 noiembrie): Rosenborg - Real, Porto - 
Olympiakos.

GRUPA E
Paris Saint Germain - Bayern Munchen 3-1; 
IFK Goteborg - Beșiktaș 2-1.
CLASAMENTUL

1. BAYERN 4 3 0 1 11-5 9
2. BEȘIKTAȘ 4 2 0 2 5-5 6
3. PSG 4 2 0 2 8-9 6
4. IFK GOTEBORG 4 1 0 3 3-8 3

Etapa următoare (26 noiembrie): Beșiktaș - Bayern, IFK 
Goteborg - PSG.

GRUPA F
Lierse - AS Monaco 0-1
Bayern Leverkusen - Sporting 4-1 
CLASAMENTUL

1. AS MONACO 4 3 0 1 10-4 9
2. BAYER LEVERKUSEN 4 3 0 1 7-5 9
3. SPORTING LISABONA 4 1 1 2 5-7 4
4. LIERSE 4 0 0 3 2-8 1

Etapa viitoare (26 noiembrie): AS Monaco - Sporting, Lierse - 
Bayer

j ARBITRII SI OBSERVATORI/
LA ETAPA DIN 16 NOIEMBRIE ‘97 

(PRIMA DIN RETUR]

MIN. GHELARI - AS A AURUL BRAD
Arbitri: Claudiu Suciu, Andrei Csiki, Adrian Radu, obs. 

llie Ștefăniță.
CFRMARM. SIMERIA -MiN. BĂRBĂTENI

Arbitri : Valentin Verdeș, Ionel Adam, Nicolaie 
Albulescu, obs. Doru Toma.

CASINO ILIA - RETEZA TUL HA TEG
Arbitri: Marian Lucaci, Marin Ormenișan, Tiberiu Haidu, 

obs. Vasile Nemeș.
VICT. CĂLAN - FC DACIA ORĂȘTIE

Arbitri: Zoltan Gergely, Virgil Gherghel, loan Clinei, obs. 
Pavel Marincău.

CONSTR. HUNEDOARA -MIN. TELIUC
Arbitri: Ionel Cârstea, Marius Vreme, Robert Keksedy, 

obs. Achim Nechif.

FC PAROȘENI-VULCAN - MIN. LIVEZENI
Arbitri: Petru Zlate, Daniel Ciocan, Sorin Corpadi, obs. 

Mircea Sârbu.

METAL. CRIȘCIOR - MIN. ANINOASA
Arbitri: Cornel Popescu, Daniel llincea, Vasile Pintilei, 

obs. Mircea Pădureanu.
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Rezultatele etapei a 14-a: Dunărea Galați - Precizia 
Săcele 0-1; F.C.Brașov - A.S.Midia 2-1; Metalul Plopeni - Petrolul 
Moinești 1-0; Nitramonia Făgăraș - Poiana Câmpina 4-5; Metrom 
Brașov - Astra Ploiești 1-1; Rocar Buc. - Gloria Buzău 2-0; Foresta 
II Fălticeni - Tractorul Bv. 1-1; Dunărea Călărași - Poli lași 3-0; 
F.C.Onești - Dacia Brăila 3-0.

1.
2.
3.
4.

CLASAMENTUL
ASTRA PL.
F.C.ONEȘTI
F.C.BRAȘOV 
TRACTORUL BV.

14
14
14
14

11
11
9
8

3 
1
3
3

0
2
2
3

30-7 
30-13 
21-19 
25-10

36
34
30
27
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II
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& DIVIZIA 0 J
JUNIORI

Rezultatele etapei a 13-a
Min. Ghelari 
F.C.Paroșeni Vulcan 
Constr. Hd 
Vict. Călan 
Casino Ilia
CFR Marmosim 

A.S.A. Aurul Brad

CLASAMENTUL

Metalul Crișcior 
Min. Aninoasa 
Min.Livezeni
Min. Teliuc 
Dacia Orăștie 
Retezatul Hațeg 
Min. Bărbăteni

2-0
9-0
6-2
1-1
0-1
7-0

10-0

5. PRECIZIA 14 8 2 4 26-14 26 I |1 FC DACIA ORĂȘTIE 13 10 2 1 53-13
6. PETR.MOINEȘTI 14 7 1 6 28-20 22 I I 2 AURUL BRAD 13 10 1 2 63-13
7. MIDIA NÂV. 14 7 1 6 22-24 22 1 I F.C.PAROȘ-VULCAN 13 9 3 1 66-13
8. METROM BV. 14 6 3 5 14-14 21 1 1 4 CFR MARM-SIM 13 7 3 3 32-21
9. POIANA CÂMPINA 14 6 2 6 26-23 20 1 |5 CONSTRUCT. HUNED. 13 7 2 4 39-26
10. ROCAR BUC. 14 6 2 6 18-23 20 1 1 6 MIN. BĂRBĂTENI 13 6 3 4 33-30
11. POLITEHNICA IAȘI 14 6 1 7 20-21 19 1 1 7 MIN. GHELARI 13 6 1 6 19-22
12. FORESTA II 14 4 4 6 16-28 16 1 1 8. VICTORIA CĂLAN 13 5 3 5 27-23
13. DACIA UN.BR. 14 4 1 9 27-30 13 1 I9 MIN. ANINOASA 13 6 0 7 35-34
14. METALUL PLOPENI 14 3 4 7 8-24 13 1 10 MIN. TELIUC 13 3 1 9 29-40
15. GL.BUZÂU 14 2 5 7 13-27 11 • • 11. MIN. LIVEZENI 13 2 4 7 19-41
16. NITRAMONIA 14 3 1 10 19-25 10 I I 12. MET. CRIȘCIOR 13 3 0 10 20-40
17. DUN.GALAȚI’ 14 2 3 9 14-28 9 1 1 13. CASINO ILIA 13 3 0 10 12-67
18. DUN.CĂLĂRAȘI 14 2 2 10 11-37 8 J ! 14. RETEZATUL H. 13 2 1 10 16-80
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Etapa viitoare: Danubiana - FC Onești; AS Midia - Metrom;
Poli lași - Nitramonia; Poiana - FC Brașov; Dacia Brăila - Rocar; Gl.

| Buzău - Bucovina; Tractorul - Dunărea Galați; Precizia - Met. Plopeni; | | Vict. Călan - Dacia Orăștie; Constr. Hd.- Min. Teliuc; F.C.Paroșeni | 
Moinești - Dunărea Călărași. y ^Vulcan - Min. Livezeni; Metalul - Min. Aninoasa. y

I I

32
31
30
24
23
21
19
18
18
10
10

9
9
7

Etapa viitoare (prima din retur): Min.Ghelari
- Aurul Brad; CFR Marmosim - Min. Bărbăteni; Casino Ilia - Retezatul;
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Față de anul trecut 
Hunedorenii produc mai 

puțin, dar câștigă mai bine

-------------------------------------------------------------- ---------------- =---------------
"Mineritul mai are nevoie de noi”

Discuție cu dl ing. loan Vlăduceanu, director tehnic al S.C. Consmin Petroșani
Conform datelor furnizate 

de Direcția județeană de Sta
tistică producția industrială a 
județului Hunedoara a scăzut 
în luna septembrie a acestui 
an cu 20 la sută față de media 
lunară a anului 1996. Numărul 
salariaților din industrie a scă
zut în același eșantion 
temporal ales cu 13 procente. 
O creștere s-a produs la nive
lul cheltuielilor salariale, care 
au sporit în luna septembrie 
a.c. cu 85 la sută față de

TAMPLA1UA-
o meserie bănoasă, dar care 

nu se face cu bani puțini
Dialogul purtat cu dl 

Gheorghe Bobar, șef al 
secției tâmplărie aparținând 
cooperativei meșteșugărești 
"Viitorul”, a fost de natură să 
evidențieze o serie de 
aspecte ce caracterizează în 
prezent activitatea atelierului. 
Susținut de o zestre tehno
logică bună, în care se 
evidențiază presa hidraulică 
ce permite execuția de mo
bilier furniruit, micul atelier 
tânjește totuși după o dotare 
ce ar ajuta enorm fluxul pro
ductiv. Este vorba de o insta
lație de uscare a lemnului. în 
lipsa acestei instalații, se 
impune aprovizionarea unei 
cantități mai mari de lemn- 
cca. 600.000 mc-care să fie 
depusă, la uscat, în una din 
magaziile cooperativei. 
“Achiziționarea unei aseme
nea cantități de lemn, 
precizează dl Bobar, este 
imposibilă în condițiile lipsei 
fondurilor necesare și impo
sibilității blocării unor 
asemenea sume de bani pe 
termen mai lung. Soluția are 
un caracter paleativ și constă 
din cumpărarea, la un preț 
mărit, de la anumiți furnizori a 
anumitor cantități de lemn 
gata uscat ce poate fi pus în 
operă imediat." Pe fondul 
pauperizării generale comen
zile primite de atelierul de 
tâmplărie de la populație 
sunt destul de puțin 
numeroase. Se comandă, de 

media anului 1996.
Un nivel ridicat s-a 

păstrat la nivelul stocurilor 
ce reprezintă cca. 75 la sută 
din producția realizată. 
Toate aceste date, corobo
rate, trasează o imagine 
sumbră a economiei jude
țului. Dezechilibrele ce se 
manifestă la nivel macro 
sunt vestitoare a unor noi 
puseuri inflaționiste ce s-ar 
putea manifesta virulent în 
această iarnă. (A.S.) 

obicei, câte un dulăpior, câte 
o ușă, în general repere 
care la comandă ies mai 
ieftine decât în cazul 
cumpărării lor de-a gata. 
Mare parte din veniturile 
secției de tâmplărie provin 
din comenzi de anvergură, 
de regulă binale, ce se exe
cută pentru diferite firme de 
construcții. Cu toate difi
cultățile, secția de tâmplărie 
condusă de dl Bobar are 
aportul cel mai important în 
veniturile obținute de 
cooperativa “Viitorul". Și, 
apropo de viitor, l-am între
bat pe interlocutor cum se 
vede acesta din perspectiva 
șefului de secție dar și a 
conducerii cooperativei. 
“Conducerea noastră se află 
în negocieri cu un partener 
italian ce s-a arătat dornic 
să investească într-o linie 
tehnologică completă pentru 
fabricarea de binale. Este, 
din câte am înțeles, un efort 
financiar evaluat la cca. 1 
miliard de lei, întreaga acti
vitate urmând să decurgă în 
sistem lohn. Desfacerea va 
fi asigurată, la export, de 
partenerul italian”, preci
zează dl Bobar. Deci, 
perspectivele se arată a fi 
foarte apetisante, cu con
diția ca de la faza 
negocierilor să se treacă 
rapid la faza acțiunilor 
concrete.

A.SĂLĂGEAN

O remarcă pe care am reținut-o 
din discuția ce am avut-o cu dl 
Vlăduceanu este aceea că "mineritul 
mai are nevoie de noi”, adică de firma 
de specialitate care se ocupă, după 
tradiție, de construcții în domeniul 
mineritului. Vorbind despre situația 
actuală a acestei firme, am desprins 
că, înainte de 1992, deci până la 
despărțirea de transporturile miniere, 
aici lucrau peste 2000 de salariați, în 
prezent rămânând, ca număr mediu 
de personal, 650 de angajați. Aceștia 
sunt cuprinși în activități de construcții, 
transport și producție secundară, în 
cadrul sectoarelor numite de Est și de 
Vest.

Vorbind despre dotare, din cele 
spuse de către interlocutor am notat 
că firma are peste 40 de excavatoare 
și buldozere, precum și alte utilaje 
specifice pentru activități de con
strucții în minerit. Ca meserii, pon
derea în structură revine lăcătușilor, 
sudorilor, zidarilor, dulgherilor și 
mecanicilor de utilaje. Discutând 
despre concurență, am reținut că locul 
pe piață al S.C. Consmin este bine 
definit, firma ocupându-se în proporție 
de 80 la sută de lucrări în profil minier 
și 20 la sută de diferite alte construcții 
în domeniul public, la diferite obiective 
(școli, cămine, cantine, inclusiv 
biserici etc), după solicitările clienților. 
Unele lucrări s-au efectuat și în afara 
județului la cererea Sucursalei miniere 
din Anina. întrucât au survenit unele 
goluri pe meserii, s-a apelat la forța de 
muncă tânără, angajând absolvenți de 
școli profesionale în meseriile 
amintite.

lei; respectiv echivalentul producției 
pe o perioadă de trei luni de zile. în 
același timp, dar într-o proporție mai 
mică, există și datorii către alți 
furnizori, cu toate eforturile făcute 
pentru acoperire prin compensări.

Ca obiective principale realizate 
în acest an, în raport de 
perspectivele de dezvoltare a 
minelor, se înscriu cele de la E.M. 
Petrila, E.M. Paroșeni, E.M. Lupeni și 
E.M. Valea de Brazi.

După o discuție preliminară 
purtată la R.A.H. Petroșani 
referitoare la programul viitor de 
investiții în minerit este de menționat 
că există șanse ca în continuare să 
se găsească suficient front de lucru. 
Referindu-se la obiectivele din 1997, 
interlocutorul a nominalizat turnurile 
(puțurile) de extracție de la minele 
Petrila și Lonea, stația de ventilatoare 
de la E.M. Paroșeni, centrala termică 
și rețelele de suprafață de la E.M. 
Valea de Brazi și altele.

Neocolind subiectul privatizării, 
am reținut că problema a fost cam 
nebuloasă, FPS crezând că se 
găsesc investitori (poate și străini), 
care dau năvală la Petroșani. N-a fost 
să fie însă așa cum prevedea lista. 
Ca urmare, acum 18 la sută din 
capitalul social al firmei este deținut 
de către acționarii care au subscris 
cu cupoanele, 40 la sută aparține 
FPS, iar diferența este a SIF (fost 
FPP), căreia i-a mai cedat o bună 
parte și FPS. Ce se va întâmpla în 
continuare cu privatizarea, rămâne 
de văzut - spunea interlocutorul.

Nicotae TÎRCOB

Funcționând ca și orice altă societate 
comercială, evident că în întreaga 
activitate se urmărește obținerea de profit, 
altfel amenințarea cu falimentul fiind 
inevitabilă. în context, dl Vlăduceanu a 
ținut să-mi spună că blocajul financiar 
lasă amprente serioase asupra activității 
de ansamblu a firmei. Ca dovadă, este de 
menționat faptul că valoarea lucrărilor 
neîncasate reprezintă circa 4 miliarde de

Turnul de extracție de la E.M.Petrila, 
obiectiv realizat cu profesionalism de 

către salariații S.C. CONSMIN din Petroșani

ELICOPTER IN CEATA
I

EFECTUL AVICOLA
La vremea respectivă, 

când Spitalul de urgență 
din Petroșani a fost dotat 
cu un elicopter pentru in
tervenții grave în scopul 
transportării pacienților la 
clinici specializate, acest 
fapt a fost apreciat ca 
fiind deosebit de 
important pentru întreaga 
Vale a Jiului, lată însă că, 
spre surprinderea tuturor, 
Aviația Utilitară Română » 

nu a mai dat autorizație 
de zbor pentru acest 
elicopter începând cu 
luna noiembrie a.c. Cu 
alte cuvinte, după 
restructurarea mineri
tului, a fost restructurat 
(mai bine zis disponi- 
bilizat) și elicopterul. Să 
fie oare aceasta o 
soluție definitivă sau 
doar un provizorat? 
(N.T.).

Era de așteptat ca 
după demolarea atâtor 
complexe specializate 
pentru creșterea păsărilor 
să apară fără întârziere și 
efectul numit de către 
unii...Avicola. în ce con
stă el? După cum se 
vede, se mai găsește 
carne de pasăre, inclusiv 
din import, dar la prețuri 
destul de ridicate fată deI 
buzunarul consumato
rului de rând. Deocam

dată se mai găsesc și 
ouă (cu cele aduse de 
prin Turcia am văzut că 
mulți consumatori s-au 
prăjit, adică au ajuns la 
spital), însă prețul îi 
sperie pe mulți 
consumatori, la piață, 
unde își spun cuvântul 
cererea și oferta, prețul 
ajungând la 1500 lei pe 
bucată, cu tendință de 
creștere. O fi bine, o fi 
rău? (N.T.).

REP.: La anterioara dis
cuție avută, d-le Armășescu, 
ați fost un critic destul de dur 
al condițiilor în care se pot 
face afaceri în România și al 
faptului că întreprinzătorul 
autohton, veșnic nevoit să 
evite fel de fel de „tălpi”, este 
frustrat de un minim de sprijin 
din partea autorităților pentru 
a-și putea consolida activi
tatea. Cum apreclați acum 
mediul economic șl de afaceri 
autohton în plină epocă de 
propovădulre a binefacerilor 
unei economii consolidate pe 
structura întreprinderilor mici 
șl mijlocii ?

D.A.: Vorbind de pe poziția 
întreprinzătorului, singurul câștig 
real pe care l-am perceput până 
acum a fost estomparea până la 
dispariție a concurenței neloiale 
pe care operatori economici ai 
statului o făceau firmelor private. 
Suntem, în sfârșit, tratați corect 
de către furnizorii noștri, firme de 
stat, discriminarea pe criterii de 
natură a proprietății dispărând. 
Am mai câștigat, odată cu 
alternanța la putere, un strop de 
imagine pozitivă și încredere față 

de partenerii noștri de afaceri din 
străinătate. în rest, se poate 
spune că evoluăm pe aceleași 
coordonate. Fiscalitatea a rămas 
excesiv de ridicată, blocajul 
financiar a rămas aceeași roată 
de moară aninată de gâtul 
economicului, iar sprijinul pentru 
întreprinzătorii particulari creatori 
de locuri de muncă nu a depășit 
sfera ficțiunii. Sectorul firmelor 
particulare mici și mijlocii, abia 
mijit în România, nu a fost și din 
păcate nu este încă în nici un fel 
departajat avantajos, prin tarife 
sau impozite preferențiale, de 
perdantul sector de stat. Acest 
lucru sufocă pur și simplu 
sectorul privat și inhibă orice 
inițiativă pe tărâm particular încă 
din fașă.

REP.: Cum percepeți con
lucrarea cu lumea bancară în 
noul context ?

D.A.: După părerea mea ce 
lipsește acum băncilor din Ro
mânia vizează pasivitatea pe 
care o manifestă față de afaceri. 
Se face simțită o lipsă de interes, 
aș îndrăzni să spun născută 
dintr-o oarecare incompetență, 
față de afacerile care se fac din 

creditele acordate. După ce 
banca își identifică modalitățile de 
recuperare a banilor în caz de 
eșec al afacerii, prin sistemul de 
giruri existent, legătura dintre ea 
și întreprinzător se rupe. Ar fi 
nevoie cred de acordarea unei

Opinează dl arh. Dumitru Armășescu- 
președintele grupului de firme ASAR

consultanțe întreprinzătorului, 
bazată pe capacitatea băncii de a 
face o analiză profesionistă, 
astfel încât afacerea demarată să 
se bucure de toate susținerile 
necesare reușitei. E elementar 
faptul că un faliment, oricât de 
mic ca și anvergură, are efecte 
nefaste asupra economiei în 
ansamblu.

REP.: Cu ce alte probleme 
se mai confruntă un ad
ministrator de firmă privată 
având peste 250 de salariați ?

D.A.: O problemă într-adevăr 
spinoasă are ca obiect personalul 
firmei. Se face simțită pe piața 
forței de muncă o acută lipsă de 
meseriași pricepuți și serioși din 

domeniul construcțiilor. Pentru a 
compensa acest gol am procedat 
în colaborare cu D.G.M.P.S. la 
organizarea a numeroase cursuri 
de calificare prin care să ne for
măm un personal necesar dar și 
corespunzător din punct de vede
re al pregătirii. Din păcate 

rezultatele n-au fost întotdeauna 
cele așteptate. Chiar la ultimul 
curs organizat pentru 60 de per
soane, am putut selecta pentru 
angajare doar 15, restul aban
donând pur și simplu instruirea. 
Deci ca și concluzie la acest 
subiect aș preciza că una din 
problemele forte pe care le are 
de rezolvat un întreprinzător 
autohton vizează găsirea unui 
personal având calitățile profe
sionale și morale cores
punzătoare.

REP.: Revenind mal aproa
pe de preocupările dvoastră, 
ce ne puteți spune despre 
activitatea grupului de firme 
ASAR pe care-l conduceți?

D.A.: Anul acesta firma a 
cunoscut o puternică ofensivă în 
domeniul de execuție a diferitelor 
obiective. Se apropie finalizarea 
noului sediu al societății de 
asigurări „UNITA”, situat pe 
strada Horia. Tot în stadiul de 
finalizare se află noul sediu al 
societății comerciale "Contran- 
simex" situat pe șoseaua de 
centură. Lucrăm la sediul firmei 
"Rec-Prod" de lângă Brutăria 
Neamț, la sediul firmei “Hidro- 
construcția” de pe strada Oituz, 
executând amenajările interioare 
la noul sediu al Direcției Generale 
a Muncii și Protecției Sociale. Tot 
lucrări ale ASAR-ului au fost și 
cele două benzinării MOL 
construite la Deva și Orăștie. 
După cum spuneam a fost un an 
bun pentru construcții și implicit 
pentru proiectare care a fost total 
dedicată lucrărilor pe care le-am 
contractat ca execuție în acest 
an. Am reușit să dezvoltăm și un 
compartiment de comerț puternic 
prin care desfacem o gamă 
extrem de largă de materiale de 
construcții.

REP.: Dacă prezentul e 
promițător cum întrevedeți 
etapa următoare a vieții 
firmelor pe care le con
duceți?

D.A.: Avem intenția de a 
dezvolta atât sectorul 
comercial cât și cel de pro
ducție al firmei. Am 
achiziționat un teren în 
suprafață de un hectar în zona 
Sîntuhalm. Dorim să des
chidem aici un depozit în care 
clientul nostru sâ poată 
cumpăra toate materialele 
necesare pentru a ridica o 
construcție, de la fundație 
până la predarea la cheie. Cu 
o bătaie ceva mai lungă avem 
în obiectiv implementarea 
unei linii de fabricație a unor 
materiale din domeniul 
zugrăvelilor lavabile, precum 
și al producerii de tâmplărie 
din P.V.C. și a bolțarilor. Toate 
aceste investiții vor face 
obiectul înființării unei firme 
mixte în care alături de ASAR 
va participa un partener 
italian.

A.SĂLĂGEAN
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Revista elevilor hunedoreni

Un gând și o points la

„Cetatea este mintea liberă de pasiuni: 
omul nu are vreo fortăreață mai puternică, 
unde odată refugiat să nu mai poată fi prins.” 

(Marcus Aurelius)

Revista „Pro Adoles
cența” este pentru și despre 
elevi, pornind de la ideea că 
ei sunt parteneri ai reformei 
în învățământ. Primul nu
măr se adresează în spe
cial liceenilor, dar în per
spectivă se intenționează și 
implicarea elevilor mai mici, 
întrucât reforma îi privește 
pe toți.

Dna prof. Rodica Enedi, 
directoarea Casei Corpului 
Didactic, inițiatoarea re
vistei, spune că este o pu
blicație serioasă. Ea tratea
ză probleme de strictă ac
tualitate din învățământ,

..... ----

z 
I

cum sunt bacalaureatul, 
admiterea în facultăți sau 
obținerea unor atestate de 
limbi străine. Dar nu lipsesc

Adolescența" are loc în 12 
noiembrie la Universitatea 
Petroșani întrucât cea ca
re a propus titlul și ma-

nici preocupările artistice 
ale elevilor - lucrări de artă, 
participări la concursuri in
ternaționale de muzică. De 
asemenea, sunt prezentate 
balurile bobocilor, există ca
ricaturi.

Lansarea revistei „Pro

cheta coperții, Elena Do- 
broiu, este elevă a Gru
pului Școlar Economic 
Petroșani. în ziua urmă
toare, revista va fi pre
zentată și la Deva. în sala 
festivă a Liceului Peda
gogic „Sabin Drăgoi” De

va, șefii comisiilor diriginților 
din liceele județului (ex
clusiv din Valea Jiului și 
Hațeg) vor participa la o 
dezbatere de idei pe tema 
„Adolescența este o pe
rioadă dificilă?” Vor fi pre- 
zenți cei 32 de elevi, mem
bri ai colectivului redac
țional al revistei „Pro Ado
lescența”, și clubul „De
bate” al Colegiului Național 
„Decebal” Deva, cei care 
vor dezbate practic tema 
propusă. Și în acest cadru 
va fi lansat pentru a doua 
oară primul număr al re
vistei elevilor. (V. Roman)

După ce a fost ani de zile 
președinte de tribunal, Mitică a 
devenit ofițer de stare civilă.

- Domnișoară, consimți să iei de
bărbat pe Dan lordăchescu?

-Da!
întorcăndu-se spre fericitul ginere, Mitică, 

distrat, îl întreabă:
- Acuzat, ce ai de spus în apărarea 

dumitale?

I
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DIANNA
_________________________ ✓

Când a primit invitația - 
I program la Concursul Interna- 
Ițional de Muzică de la Stresa, 
JDianna Luminița Vasiu, din
■ clasa a Xl-a A, se afla la ora de
■ dirigenție. Pentru o clipă, dna 
I dirigintă, prof. Doina Ona,. n-a 
| putut articula un cuvânt. Și-a 
| privit eleva - pe care o pre- 
I gătește în arta muzicii de când 
I avea 5-6 anișori - apoi a între- 
I bat: "Ce spui, Dianna? Avem

. |doar două săptămâni până la
■ concurs!” 
! în aceeași
■ zi - profesor și 
| elev - au în-
I tocmit reperto-
■ riul, iar fax-ul a pornit spre
■ Italia. Despre efortul pentru 
I pregătirea formalităților și mai 
| cu seamă pentru găsirea spon- 
| sorilor se vorbește, acum, la 
J timpul trecut. A rămas doar 
I adânca recunoștință față de 
| cei care au înțeles că talentul 
|Diannei merită sprijinit:
■ Prefectura județului, Primăria 
! municipiului Deva, liceul în 

I care se pregătește Dianna și 
| un număr de societăți cărora 
|elev, profesor și părinte le a-

I dresează cordiale mulțumiri -
MACON SA, ASAR, Marmura 

I Simeria, SARTEX, Kadett, Si- 
| mal Exim, SC APOLO, DAMAI 
| COMEXIM, BRD, BENTIX, 
! Siderurgica, Gevis, AB Sys- 
I tem, CREEA.
1 Prin ei a ajuns Dianna pe 
| Colina “Rosmini" de pe malyl 
■ Lacului Maggiore, pe unde se 
! deschide superba panoramă a 
I insulelor Bella, Madre, Pesca- 
| tori. Acolo a intrat Dianna în 
| concurs, alături de alte 142 de 
gtalente din 18 țări. De astă 
1 dată, Dianna nu mai era fetița 
Ide ieri (încununată cu premii 
| naționale și cu o medalie de 
■ aur la o întrecere internațio- 
! nală), ci o adorabilă domni
șoară care într-o ținută vesti- 
| mentară care-i potența frumu
sețea, își plimba degetele pe 
■ claviatura pianului cu agilitate 
"și siguranță, cu o putere de 
I concentrare demnă de un pro- 
| fesionist.
| Repertoriul ei? Impresio- 
I nant pentru juriu și pentru asis- 
■tență! De la preclasicul Bach 
I (Preludiu și Fuga), unde îți

____________

I 
I 
I 
I 
I 
I

trebuie o atenție distributivă și 
o construcție pe trei-patru pla
nuri sonore, la Passacaglia lui 
Sigismund Toduță, lucrare ce 
pornește de la o temă simplă 
dar plină de rafinament și ajun
ge la o ... catedrală sonoră! 
Dianna și-a încheiat repertoriul 
cu piesa de concert “Poem" de 
Babadshanjan, lucrare ultra
modernă, extrem de grea, in
terpretată cu deosebită plă-1 
cere pentru că e o concre-1 

tizare sonoră 
a cotidianului. 
Iar Dianna a 
demonstrat că 
posedă acea

tehnică specială de redare și 
stăpânire a elementelor de teo
rie, armonie, forme.

Emoțiile din după-amiaza | 
concursului nu s-au estompat j 
nici noaptea, nici în ziua urmă-. 
toare. La aflarea rezultatelor - ■ 
un "Nu se poateee!" strigat de | 
Dianna a luminat chipuri și | 
inimi de profesor și tată! t 

Valoarea și-a primit răs- ! 
plata cuvenită! I

Aplauze îndelungi au în-1 
soțit-o pe deveanca noastră | 
când președintele juriului, prof. ■ 
Emanuele Spantaconi, i-a în- ■ 
mânat medalia de argint și I 
diploma: “Concorsi Interna-1 
zionaii di Musica Citta di» 
Stresa" - Dianna Luminița Va- . 
siu, clasificată a Il-a la sec- ■ 
țiunea pianoforte, categoria E. | 

Specialiștii din juriu, asls-1 
tența, 142 de interpreți, repre- ■ 
zentanți din 18 țări ale lumii, ! 
au apreciat, la Stresa, un mo-1 
ment înălțător din creația ro-1 
mânului Sigismund Toduță. | 
Pentru că Dianna a dus în Ita- ( 
lia și emblema școlii devene în 1 
care își implinește vocația: I 
Liceul de muzică și arte plas-1 
tice “Sigismund Toduță". i 

Felicitări, Dianna! Feliei- ! 
țări, doamnă profesoară! Feli-1 
citări, părinte! Și primiți, vă | 
rugăm, și o îmbrățișare pentru | 
gestul pios pe care, la întoar- ■ 
cerea de la Stresaț l-ați făcut, _ 
aici, acasă, punând o floare și I 
aprinzând o lumânare la soli-1 
tarul mormânt al maestrului | 
Sigismund Toduță, de la Si-1 
meria.

Mulțumesc pentru amă
nuntele pe care mi le dai, mă 
ajută să-ți dau un răspuns. 
Din tonul scrisorii tale reiese 
că vrei să-mi dau acordul 
asupra hotărârii luate de tine. 
Alin, fiecare luăm și trebuie 
să luăm singuri hotărârile cu 

'privire la viața personală și, 
odată luată hotărârea, tre
buie să trăim cu ea sau dacă 
greșim - greșeala e un lucru 
omenesc - putem să facem 
schimbările spre bine.

Iubești două femei: “una 
iubitoare șl foarte docilă dar 
și foarte geloasă, cealaltă cu 
o personalitate puternică, 
inteligentă și pisicoasă". A 
venit un moment când a tre
buit să alegi între cele două.
- nici nu mă mir având în ve
dere că “una este foarte ge
loasă" - și ai ales pe cea iubi
toare și docilă, pentru că nu 
te contrazice și te iubește 
mai presus de toate, încât ar 
fi în stare să facă orice pen
tru tine, deși tot tu îmi spui că 
o iubeai mai mult pe cealaltă 
dar te deranjau observațiile 
pe care ți le făcea.

înțeleg că ai dori să-ți 
spun că ai făcut lucrul care

-

trebuia făcut. Dar eu te las să 
vezi singur și dacă e bine o 
vei simți în viitor. Pot să-ți 
spun doar că mi se pare câ
ți place mai mult să fii adorat 
decât să iubești tu pe cineva 
până la adorație! Oare de 
aceea te deranja firea “prea 
independentă" a fostei prie
tene?

Eu cred că iubirea în
seamnă libertate și asta pre
supune să-ți iubești parte
nera așa cum este, să-i dai 
libertatea de a fi ea însăși și 
chiar să-i iubești persona
litatea așa cum este. Tuturor 
ne place să fim adorați, să ne 
simțim buni, inteligenți și fru
moși în ochii persoanei iu
bite. Dar nu cred că aceasta 
este totul în dragoste, nu 
trebuie să ne iubim pe noi 
înșine în mod narcisist. Și 
pentru că prea mi-o lauzi pe 
inteligenta și pisicoasa ta 
prietenă abandonată, te în
treb și eu la rândul meu:

- Nu cumva ai un com
plex de inferioritate față de 
ea?

ina DELEANU

MUSIC BOX

I
Lucia LiCiU I____ — >

La festivitatea de decer
nare a premiilor Grammy, 
Aerosmith a câștigat categoria 
Best Rock Performance By A 
Duo Or Group With Vocal cu 
piesa Livin’ On The Edge, al 
doilea premiu Grammy de pe 
parcursul carierei.

Un nou extras pe single 
intitulat Shut Up And Dance a 
atins locul 24 în UK (27.06. 
1994). Fața B a discului single 
Eat The Rich, piesa Head First 
a fost prelucrată după noua 
tehnologie computerizată de 
către rețeaua CompuServ fiind 
lansată sub formă de CD-Rom 
la sfârșitul lunii iunie. Aero
smith participă la festivalul 
Roskilde, prilej cu care Brad 
Whitford se împrietenește cu 
Izzy Stradlin (Guns 'N' Roses) 
dorind să formeze un proiect. 
La 2 iulie a fost lansat singlelul 
Crazy/Boogie Man ce a figurat 
pe locul 7 în Album Rock Tracks 
și pe locul 20 în topul Hot 100 
din revista Billboard. în videoclip

apare fiica lui Steven Tyler - Liv 
Anyja (născută la 1.07.1977), la 
realizarea lui folosindu-se din 
nou computerul.

în vara lui '94 au participat 
la numeroase festivaluri din

Showul lui Aerosmith de la 
Woodstock a început la ora 1 
și 15 minute noaptea de sâm
bătă spre duminică și a cu
prins: Eat The Rich, Toys In 
The Attic, Fever, F.I.N.E., Rag 
Doll, Cryin’, Crazy, Monkey On 
My Back, Mama Kin și Shut Up 
And Dance. La ora două ploa
ia a încetat și de aceea au 
decis să cânte în continuare

AEROSMITH (XVII)
Europa (cel mai important fiind 
Monsters of Rock de la Donin
gton), cântând apoi la Wood- 
stock II. Showul lui Aerosmith 
de la Woodstock, deși s-a des
fășurat pe o ploaie torențială, a 
fost foarte bine primit de pu
blic. într-un interviu Steven 
Tyler spunea: “Deși erau uzi 
până la piele cei 350.000 de 
spectatori n-au plecat. Acest 
lucru m-a impresionat foarte 
tare și de aceea am dat poate 
cel mai bun show din carieră".

piesele Walk On Down, 
Janie's Got A Gun, Love In An 
Elevator, Sweet Emotion, 
Come Together, Dream On (o 
sută de mii de brichete s-au 
aprins la primele acorduri ale 
acestei piese), Living On The 
Edge și Walk This Way, piesa 
care a încheiat concertul la ora 
3 și 30 de minute, pe cer apă
rând mii de focuri de artificii. 
Pe dublul album “Woodstock 
94" Aerosmith figurează cu 
Draw the Lie/F.I.N.E.

La 9 septembrie 1994 s-a 
desfășurat MTV Music A- 
wards, vedeta ceremoniei fiind 
incontestabil grupul Aero
smith, acesta cântând în des
chiderea festivității piesa Walk 
This Way și câștigând catego
riile: Viewrs Choice (piesa 
Cryin'), Best Coreography 
(Cryin’), Best Group Video 
(Cryin') și Best Video Of The 
Year (Cryin').

La 15 octombrie 1994 gru
pul Aerosmith a încheiat tur
neul mondial și a intrat în stu
diouri alături de producătorul 
Bruce Fairbairn pentru a fina
liza culegerea Big Ones edita
tă de casa Geffen. Discul cu
prinde 16 piese selectate de 
pe ultimele patru albume pre
cum și două piese noi. Cele 
două compoziții noi (Walk On 
Wather și Blind Man) au fost 
înregistrate cu producătorul 
Michael Beinhorn în perioada 
aprilie-iunie 1994 în studiourile 
Power Station din New York și 
Capri Digital Studio din Insula 
Capri, Italia.

- va urma -

Horia SEBEȘAN
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VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂR1

• Vând pământ intravilan , 5 
ha, întreg sau parcelat. Tel. 
212143, 065211422 (3909)

• Vând teren intravilan, 1100 
mp, Hărău, Bîra. Tel. 770041, 
după ora 20. (2677)

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

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

• Vând apartament 2 camere, 
parter, Micro 15. Informații tel. 
212281(3887)

• Vând urgent sau schimb 
apartament 4 camere, bloc nou, 
etajul 1, Al. Panseluței (Do
robanți), cu două camere. Tel. 
231089 (3898)

• Vând casă în Bretea Streiului 
cu îmbunătățiri. Tel. 542672 
Petroșani (3900)

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

• Vând casă compusă din 
cameră, bucătărie, baie, antreu, 
curte, grădină (504,50 mp) în 
Deva str. N. lorga, 24, fost Al. 
Sahia. Relații la doamna Lengyel 
E., Deva, str. Tribunul Solomon, 
4, tel. 215232. Proprietar P. 
Malarik, Tg. Mureș, str. Bolyai, 
34, tel. 065 122895 (3913)

• Vând garsonieră, tel. 
627089, fân și lucernă, tel. 
660480 (9558)

• Vând casă, grădină, pădure, 
sat Fizeș, corn. Băita. Tel. 623462 
(9556)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Mărăști, etaj 4. Tel. 623733 
(9555)

• Vând apartament 4 camere, 
ocupabil imediat, zona gării. Tel. 
617364(9553)

• Vând apartament 2 camere. 
Tel. 621884, între orele 8-17 
(2410)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, 70.000.000, ne
gociabil, tel.211720. (9122)

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

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

• Vând apartament 4 camere, 
Orăștie, str. Mureșului, bl. 9, ap. 
16. Informații tel.642841,12.000 
mărci. (2676)

• Vând camion Raba, 10 tone
și remorcă Mercedes 200 Diesel, 
ARO 244, motor Brașov. Tel. 
651003. (3682)____________

PIERDERI

• SC Gemil Deva declară nul 
chitanțierul fiscal; 706751 - 
706800 (3904)

• Pierdut chitanță nr. 49782 pe 
numele Nica Marcel.O declar 
nulă. (2583)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm electroniști, even
tual absolvenți tineri în specia
litate. Informații la tel. 233003, 
între orele 8-15 (3829)

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

• A.F. Detour intermediază 
transport de persoane inter
național prin firmele Touring, 
Konig, Reisen și Sverak Tours cu 
autocare ultramoderne în Ger
mania, Franța, Olanda, Belgia, 
Italia, Spania. Asigurări medicale. 
Informații suplimentare la tel. 
621959 (3885)

• DIRECȚIA GENERALĂ DE 
MUNCĂ Șl'PROTECȚIE SO
CIALĂ A JUD. HUNEDOARA 
organizează cursuri pentru șo
meri, în vederea calificării în 
funcția de consilier cu probleme 
de personal. Informații tel. 
217048 (9551)

• Solicităm pentru Israel; 
dulgheri, fierari betoniști, zidari, 
mozaicari. Informații la adresa: 
Deva, Bd. Bălcescu, bl. 17A, ap. 
36. Tel. 626218. (3923)

• Meditez matematică-fizică, 
informații telefon 218488, după 
ora 20. (3599)

• 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)

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

• Montez ieftin gresie,faianță, 
parchet, tapet, zugrăvesc. Tel. 
624195 (3911)

• Angajăm 10 sudori tăie
tori, cu deplasare la Tulcea. 
Informații la tel. 230631 (3919)

• înregistrări date pe CD, 
copieri CD. Tel. 225399, 225496, 
624412(3600)

COMEMORĂRI
• Mama, tata și fratele cu 

profundă durere reamintesc 
tuturor celor care l-au cunoscut 
că s-au scurs 7 ani de jalnică 
durere, de când o mână 
criminală i-a rupt firul vieții, la 
numai 25 de ani, celui care a 
fost un bun fiu și frate

■ e- I OVULUL :
.11 NOIEMBRIE ■
■ ■

Idolar SUA 7813 lei
1 marcă germană 4590 lei
100 yeni japonezi 6252 lei
1 liră sterlină 13331 lei
1 franc elvețian 5633 lei
1 franc francez 1371 lei
100 lire italiene 468 lei

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

DIVERSE

RELUȚ RUS AUREL

Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică la cimitirul din 
Brănișca. Dumnezeu să te ierte 
și să te odihnească suflet curat 
și bun ! (3891)

/------------------------------------------------------------------------------------- s

VREMEA
caldă și în general instabilă. Cerul va fi

mai mult noros și pe alocuri vor cădea ploi ce vor avea și 
caracter de aversă. Vântul va sufla în general moderat din 
sud - vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8°C și 
12°C, iar maximele între 16°C și 20°C.

(Andrei IURSICSIN)
\.______________________________ /

• Vând mobilier tineret, boxe 
Unitra, balansoar, motocultor + 
transportor agricol, injector auto
mat combustibil lichid. 217167 
(3862)

• Vând pui Husky Siberian, 
ochi albaștri, pedigree excelent. 
Tel. 621244 (3889)

• Vând stație emisie - recepție 
completă, 40 canale AM/FM 
pentru taxi. Tel. 724360 (3910)

• Vând 15 tone cartofi 1200 
lei/kg. Vând 20 tone porumb 
1000 lei/kg. Clopotiva nr. 81 
(fostul CAP) (3908)

• Vând centrală termică gaz 
și injector motorină, import Ger
mania Tel. 622365 (9559)

• Ofer pager Motorola Advi
sor, preț special. Tel. 217860 
(9552)

• Vând jocuri distractive sală 
Flipper video, prețuri avanta
joase. Tel. 651077. (3680)

• Vând planșetă Robotron 
ZTF II, stare perfectă,Geoagiu. 
Tel. 230557. (3182)

• Cu autorizația 13896/1997 
funcționează Asociația Familială 
"Balaj", reprezentată de Balaj 
Alexandru Marius din Cîmpuri 
Surduc, practicând activitate de 
comerț. (3886)

• Consiliul de administrație al 
SC Vinalcool Deva SA convoacă 
ADUNAREA EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR la data de 26 
noiembrie 1997, ora 10, la sediul 
din str. A. Saguna, nr.l cu urmă
toarea ordine de zi: Completarea 
consiliului de administrație. Di
verse. (3903)

• SC Prestcom Retezat SRL 
Hațeg a deschis magazin en- 
gros și en-detail pentru pen
sionari la prețuri fără concurență, 
în str. Horea nr.5, în curte cu BRD. 
(2675)

LICITAȚII
• Primăria municipiului Orăș

tie organizează în ziua de 20 
noiembrie 1997, ora 10, în sala 
Astra, licitație publică pentru 
vânzarea unei autofurgonete 
TVD 12 R2, an fabricație 1974, 
km parcurși 2476, preț pornire 
licitație 21 681 831 lei, unui 
autoturism Gaz 66, an fabricație 
1978 km parcurși 1978, preț 
pornire licitație 12 751 547 lei. 
Informații suplimentare se pot 
obține de la Primăria municipiului 
Orăștie, str. Armatei nr. 17,tel.054/ 
641019, 641513. (3183)

DECESE
• Familia profund îndurerată 

anunță stingerea fulgerătoare 
din viață, în urma unui tragic 
accident, a iubitului lor fiu și frate

BOGARAS FRIDERIC

în vârstă de 28 ani. înhumarea 
are loc astăzi, 12 noiembrie 
1997, ora 14, de la Capela 
Cimitirului Catolic Deva. (3914)

• Un ultim pios omagiu vă
rului nostru drag

BOGARAS FRIDERIC

care ne-a părăsit atât de timpu
riu. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Familiile Răchită și 
Mihiș (3914)

• Elevii clasei a Vlll-a mu
zică de la Liceul de Muzică și 
Arte Plastice "Sigismund To- 
duță” Deva sunt alături de 
doamna dirigintă Maria Boldor 
la moartea mamei sale. (3922)

• Cu profundă durere familia 
anunță încetarea prematură din 
viață a celui care a fost

GHEORGHE ACHIREI
în vârstă de 54 de ani. înmor
mântarea azi 12.11, ora 13, la 
cimitirul Bejan. (3925)

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA TIE:
> >

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

ATESTARE RENEL ; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională K.EMA Olanda

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

LICITAȚIE______________________ Ț_____________

în (lata de 18 noiembrie 1997, ora 10, la restaurantul 
Astoria din Deva se organizează în secția de brutărie 
licitație pentru vânzarea următoarelor :

O cuptoare rotative tip Siria - două bucăți cu 
malaxor;
O mașină franzelă; 

mașină divizat pâine;
3 mașină cornuri;
O boiler electric.

Relații telefon 621762. (9132)
L ■ -------- , J)

LICITAȚIE

SC Cetate SA Deva, 
Tribunalul județean Hunedoara 

vând Ia licitație publică, în data de 12 
noiembrie 1997, ora 11, în comuna Hărău, 
satul Chimindia, nr.19, un autoturism 
Dacia 1310 break, culoare roșie, acci
dentată, an fabricație 1987, proprietatea 
debitorului SC ABC Dorina Alimex SRL 
Simeria.

Prețul de pornire a licitației este de 
16.498.048 lei. (9133)

imunii limu.t iii: iii mi și pitmcriE sotm.t ui uni ii i iii mumii'
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administrator 1 ■ faianțar 3.

1 farmacist 11
medic de specialitate 1

agent comercial 19 muncitor necalificat 44
agent de asigurare 9 | frezor universal 11

. încărcător - descărcător 1.
I inginer construcții civile, indus-l

operator calc, electr, și rețele 2
agent reclamă publicitară 30 ospătar (chelner) 7
analist 1 paznic 17
arhitect clădiri 5 | triale și agricole 10 j

. inginer constructor instalații 1. 
I inginer de cercetare în construcții!

secretară 2
arhitect 3 șef depozit 1
barman 9 șofer autoambulanță 1
brutar 12 | civile, industriale și AG 11

J inginer de cercetare în prelu-J 
I crarea lemnului 11

șofer autobuz 5
bucătar 6 strungar universal 8
cofetar 5 sudor autogen 17
confectioner tricotaje după co I inginer de industrializarea lem-j 

nului 1 j
I inginer electroenergetică 11

sudor electric 2
mandă 8 supraveghetor jocuri (cazinouri) 1
confecționer asamblor articole tehnician arhitect 1
din textile 38 I inginer mecanic 21

J inginer termoenergetică 1:
I inginer tricotaje, confecții 11

tâmplar manual 3
consilier economic 1 tâmplar universal 19
contabil 2 tinichigiu industrial 1
contabil șef 1 I instalator frigotehnist 2|

! jurisconsult 1!
I lăcătuș mecanic 191

tractorist 2
croitor 5 vânzător 14
croitor-confecționer îmbrăcă vânzător ambulant de produse
minte după comandă 14 I macaragiu 21

1 magazine/ 2’
I maistru în industria textilă pielărie 11

alimentare 1
cusător piese la încălțăminte 16 vopsitor auto 1
dulgher pentru construcții 5 zidar rosar-tencuitor 19
economist în industrie 1 I maistru mecanic

■ mecanic auto
zugrav, vopsitor 8

electrician de întreținere și reparații 1 tot. locuri de muncă vacante 422
—-----

''informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Muncă și Șomaj Hunedoara^
Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg,

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 14.30 ✓



Z X^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 folositoare!
Pastor Timotei Rusu

I Solicită oferte pentru executare <Jc lucrări I 
| de reparații și consolidări la clădirea școlii. | 
| Instrucțiuni pentru ol'ertanți se pot ridica | 
| de la GRUPUL ȘCOLAR SPORTIV DEVA. | 
| str. AXENTE SEVER, nr. 3, telefon: 217015. | 
■ Termen de depunere a ofertelor:. 
1 20.11,19‘>7, ora 15. y

(9134}/

(\
S.C. METALOTEX S.A. DEVA

Str. 22 Decembrie, bloc 4, parter 
Vinde prin licitație publică:

® motor tractor;
® motor Saviem;
® motor Diesel 445 în trei pistoane tip FIAT;
® elemente componente provenite din dezmembrări de mijloace 
de transport casate;
® mijloace fixe disponibile conform listei afișate la sediul 
societății.

Licitația are loc în fiecare zi de vineri, ora 10, până la epuizarea listei.
Informații la telefoanele: 211854; 216725.

y

------------------------ '
lN5P£CTd2l£ATUL PE. SĂNĂTATE.

Pu&LICĂ AL JUPE.TULUII 
■duNkP^ARA-PEVA

□rganizează concurs în data de
26.11.97 pentru ocuparea postului de 
șofer la Compartimentul Exterior Hune
doara.
Condiții: 6 ani vechime ca șofer și do
miciliul stabil în Hunedoara.
Dosarele se depun la Inspectoratul de 
Sănătate Publică Deva până la data de 
24.11.97.
Informații suplimentare se pot ob
ține la ISP Deva, telefon 625927, int. 112.

_ -✓

'----------- \

Loc. Baru, str. 
Principală, nr. 314, 
jud. Hunedoara

Angajează:

[x| 2 sudori;
E 1 tratamentist

- tratamente
termice. J

| Anunță pierderea | 
| următoarelor foi de | 
| parcurs auto, cu |
| seriile:
9154/6; 9179/8;
9246/16; 9311/24 
și 9326/30 din 
noiembrie 1997.
Se declară nule. .

S.C. REVA S.A. Simeria
CONVOACĂ

Ședința extraordinară AGA în data de 
26.11.1997 la sediul societății din str. 
Atelierelor nr. 32, ora 10.

In caz de neîntrunire a cvorumului, 
ședința se reia în data de 27.11.97 în
același loc și la aceeași oră.

ț . ----- >
Administrația 

S.C. Hațeâtrans S.A. Hales 
Anunță:

♦

în cazul în care la Adunarea Generală a Acționarilor din 17 noiembrie 
1997 nu se vor întruni condițiile legale pentru ținerea ședinței, Adunarea 
Generală a Acționarilor se va întruni în data de 4 decembrie 1997, la care 
sunt invitați să participe toți acționarii.

Președintele Consiliului de Administrație,
sing. Găldean Gheorghe (9125)

v T y

Ziarul “Cuvântul liber” Deva
angajează prin concurs 

fotoreporter 
Condiții: 

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

înscrierile se fac până în data de 12 noiembrie a.c. 
Concursul va avea loc în data de 14 noiembrie a.c., ora 10. 

Relații zilnic la telefoanele: 211275 ți 212157.

pentru scule electrice manuale și consumabile mărci de renume

IMPORTATOR DIRECT
I Calea 13 Septembrie Nr. 55/57 BUCUREȘTI 
J] tel. 3368223 fax 3369886 tel/fax 4104313

Caută DISTRIBUITOR

SKIL McCULLOCH PFERD
/ X

u
11

»l
Iltll

ANUNȚ IMPORTANT
r

IliriTliii lienmliy
Forță do Muncă și Șomaj, acordă prin depozitul constituit la

S.C. BANC POST S.A.
CREDITE CU FACILITATE DE 

DOBÂNDĂ
întreprinderilor mici și mijlocii, precum și unităților cooperatiste, în 

scopul creării de noi locuri de muncă, în special pentru șomeri.
Aceste credite se acordă în conformitate cu prevederile art. 24, lit “d”, 

din Legea nr. 1/1991, modificată și completată prin Legea nr. 6.5/1997 
privind protecției «socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.

TERMENUL DE CREDrEXRE este de maxim 3 ani pentru realizarea 
de investiții și de 1 an pentru desfășurarea activității curente (aprovizionare, 
producție .și desfacere).

Pentru obținerea modelelor de documente necesare depunerii cererii 
de credite vă puteți adresa Direcției Generale (le Muncă .și Protecție Socială 
- Oficiul Foită de Muncă și Șomaj, Biroul de Creditare, sir. 1 Decembrie, 
nr. 12, Deva.

Relații la telefoane 2161.51; 217048._______________________ ,

EmSsT
Dm

Inreg. Cam. Com. J/ 
20/418/1991

Bd. Decebal, bloc F 
parter

Consiliul de Adminis
trație al Societății Co
merciale ALIMENTARA 
S.A. Deva convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR pe 
data de 23 noiembrie 
1997, ora 9,00, la sediul 
societății (9126)

' .. . ---------*

Jr-ULIL Ja L j-IJ/a 1 ru;
cu sediul în București, J-dul Bosui abia nr. 256, 

sector 3 (în incinta uțrinelor FAUR), 
producător și distribuitor atânmoscutelor 
produse SNOW, PEAK, BIOCARPET, S 

angajează agenți comerciali cu autotu 
propriu pentru județul Hunedoara.

carte de munca; 
salariu, comision, banus; 
decantarea cheltuielilor pentru 

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

X.



Cuvântul liber

Problemele handicapaților 
în atentia Comisiei 

de dialog social
Ieri a avut loc, la Prefectura 

județului, o întâlnire a unor mem
bri ai Comisiei de dialog social cu 
reprezentanți ai Inspectoratului 
de stat pentru handicapați Hune- 
doara-Deva (dna Smaranda 
Zănescu, președinte) și Aso
ciației teritoriale a handicapaților 
neuromotori - secțiunea tineret - 
Hunedoara-Deva (dl Marius 
Boldor, președinte). Dezbaterile 
au fost conduse de dl subprefect 
Nicolae Segesvari.

Au fost aduse în discuție o 
serie de situații cu care se con
fruntă handicapații și care derivă 
din starea economică și socială 

^generalăaRomânieișimoda-

ORDONANȚA 22 
ȚINE LUMEA ÎN STRADĂ

Printr-un comunicat sosit zile
le trecute pe adresa prefectului 
județului Hunedoara, semnat de 
dl Lucian Mihai, secretar general 
al Camerei Deputaților, se anunța 
că în data de 11 noiembrie a.c., 
înaintea Moțiunii simple a opo
ziției, pe problemele industriei 
românești, se va dezbate în Par
lament proiectul de lege de apro
bare a Ordonanței 22/1997 pri
vind unele măsuri ce se acordă 
personalului din industria minieră 
și din activitatea de prospecțiuni 
și explorări geologice, care-/ pri
vesc în mod direct și pe salariații 
disponibilizați de la BADPS, 
INFOMIN, CEPROMIN și REM- 
PES Deva.

DECLARAȚIE POLITICAv
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Stimat auditoriu,
Din 1998 fac parte din această distinsă adunare și am 

ascultat, aproape în fiecare sesiune parlamentară, întrebări 
și interpelări ce aminteau de necesitatea elaborării de 
urgența a unui proiect de lege privind răspunderea 
ministerială. Ultima intervenție pe această ternă a avut-o 
domnul senator Emil Tocaci.

Executivul nu a dat niciodată un răspuns în acest sens.
Având în vedere situația politică și economică a țării și 

sacrificiile importante ce sunt cerute populației de redresarea 
economiei, cred că se impune cu necesitate elaborarea de 
urgență a unui proiect de lege în acest sens. Totodată con
sider că astfel ne îndeplinim o datorie față de electorat.

Pentru că nici un guvern post-decembrist nu a înaintat o 
astfel de lege, cred ca răspunderea elaborării ei ne revine 
nouă, corpului legislativ. De aceea fac un apel către 
dumneavoastră, colegii mei, indiferent de coloratura 
politică, de a mă sprțjini în elaborarea unei propuneri legis
lative privind răspunderea ministerială, baxăndw-ne și pe 
experiența altor țări în acest domeniu.

Vă mulțumesc,
Senator,

dr. Tiberiu Vladislav, 
chestor al Senatului

Despre existența tele
fonului roșu între Washing
ton și Moscova se știe de 
mult. Prin el, cele două 
superputeri nucleare au 
rezolvat multe probleme.

- Alo Boris! 
-Alo Bill! .
... Și gata! înțelegerea s- 

a produs, posibilul conflict 
a fost deza
morsat. Sigur, 
glumim, lucru- * 
rile nu s-au re- 
zolvat chiar așa de repede, 
dar telefonul a fost foarte 
util.

Recent, președintele 
Chinei a făcut o vizită ofi
cială în SUA. întâlnirile 
dintre Jiang Zemin și Bill 
Clinton au fost cordiale și 
mai ales rodnice. Cele două 
părți au ocolit cu grijă 
discuțiile despre demon
strațiile studențești din 
Piața Tiananmen din 1989 

litățile de soluționare a lor.
Reprezentanții Comisiei de 

dialog social, subprefectul ju
dețului au dat asigurări că 
propunerile adresate în scris 
Comisiei privind îmbunătățirea 
vieții persoanelor cu handicap 
vor fi soluționate, iar cele care le 
depășesc competențele vor fi 
înmânate parlamentarilor hune- 
doreni pentru a le aduce la cu
noștința organismelor centrale 
abilitate.

S-a propus înființarea, la 
nivelul județului, a unei comisii 
de integrare în muncă a persoa
nelor handicapate. (D.G.).

Nu s-a întâmplat așa. Res
pectivul proiect de lege nu a fost 
dezbătut, iar ministrul comerțului 
și industriei, Călin Popescu 
Tăriceanu, a trimis la Prefectură 
o altă adresă, prin care îi 
exceptează pe salariații de la 
unitățile sus-amintite de la 
Ordonanța 22, considerând că 
nu fac parte din domeniul mine
ritului, deși toate argumentele 
sunt,.pentru”. Așa-i însă când 
stânga nu știe ce face dreapta, 
sau când dreapta nu ascultă 
de... stânga.

Ieri oamenii au ieșit din nou 
în stradă, care s-ar putea pre
lungi până la... București (D.G.)

TELEFOANELE 110SKI
♦

război mondial, până în 
anul 2000, au căzut de 
acord asupra unui pachet 
de măsuri privind coo
perarea bilaterală pe care 
l-au numit “Planul Eltin - 
Hashimoto!” și, în final, au 
hotărât, ați ghicit, insta
larea unui telefon roșu 

între Mos
cova și 
Tokyo.

Nimic 
rău prin

instalarea telefoanelor 
directe între mai marii și 
mai puternicii lumii. Și 
poate că n-ar fi rău să se 
instaleze cât mai multe. 
Așa ne-am simți mai 
aproape unii de alții, mai 
siguri pe noi.

- Alo Boris! 
-Alo Ryu! 

de la Beijing, în schimb au 
vorbit și au încheiat multe 
afaceri, valoarea lor ri- 
dicându-se la peste 4,2 
miliarde dolari. Iar, în final, 
s-a convenit instalarea unui 
telefon roșu între Washing
ton și Beijing.

- Alo Jiang! 
-Alo Bill!

... Și gata!...
Ca să nu rămână mai 

prejos, Boris Elțin a avut o 
întâlnire “fără cravată” cu 
premierul japonez Ryutaro 
Hashimoto, pe teritoriul Ru
siei, la Krasnoiarsk. Aici, 
între două partide de pescuit 
și o saună, cei doi “fără 
cravată” au discutat și au 
stabilit încheierea Tratatului 
de pace dintre Rusia și 
Japonia, după al doilea

12 NOIEMBRIE 1997

(Urmare din pag. 1)

uzură, așa că reparațiile 
efectuate de RAGCL Petro
șani, cu sprijinul nostru și al 
unor unități economice 
(IPSRUEEM, UMIROM, Mina 
Dâlja), nu rezistă prea mult. 
Repari într-o parte, se de
fectează în alta. Doar înfăp
tuirea Programului de mo
dernizare a sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare 
a Văii Jiului, demarat deja, cu 
sprijinul Băncii Europene și 
Uniunii Europene - prin Pro
gramul PHARE - , va rezolva 
complet această problemă.

- Nu de mult s-a dat în 
funcțiune rețeaua de ali
mentare cu apă a Petro- 
șaniului din sursa Zănoaga. 
Nu se resimte acest lucru în 
casele oamenilor?

- Ba da, însă apa caldă e 
legată de termoficare. Deci 
avem încă probleme.

- Dar cu transporturile 
cum stați?

- Cu sprijinul Prefecturii 
județene, transportul local s-a 
îmbunătățit. AUTL Petroșani a 
primit în dotare șapte auto
buze, și le-a pus la punct pe 
cele existente, încât aici 
lucrurile merg mai bine. De 
asemenea, starea drumurilor 

Pentru elevii claselor mici decorul trebuie să includă fi imagini din basme. 
Foto: Anton SOC AC!

Gheorghe PAVEL

este mai bună. Din fondurlile 
„Taxei Băsescu”, în Valea 
Jiului au fost deja asfaltați 4,5 
km de drumuri. Și acțiunea 
continuă.

- Cum conlucrează echi
pa executivă a Primăriei cu 
Consiliul local?

- Noi zicem că bine. Nu 
sunt dispute politice. Hotărârile 
se dezbat cu responsabilitate 
și se adoptă în interesul strict 

LA PETROȘANI, VIAȚA ] 
MERGE ÎNAINTE |

al obștii. De curând, consilierii 
au votat pozitiv pentru o cola
borare cu firma ,.Shell", în 
vederea deschiderii unei stații 
de benzină în Petroșani, care 
vine în susținerea unor realizări 
locale. Concurența nu poate 
decât să ajute.

- Cum resimte Primăria 
disponibilizările masive din 
minerit? Pleacă oamenii? Se 
depopulează Petroșaniul, 
Valea Jiului?

- Cu siguranță, nu. Unii, 
puțini la număr, s-au reîntors 
în localitățile de unde au venit. 
Alții și-au găsit locuri de muncă 
ori și-au deschis activități pe 
cont propriu. Cei mai mulți au 

Cursuri de medicină
tradițională

! în primele două zile ale acestei săptămâni 
| Casa de Cultură din Deva a găzduit expoziția cu 
' tema “Medicina naturistă șl misterele sale”.
I în același cadru s-a desfășurat conferința 
| de deschidere a cursului de medicină
■ tradițională a Indiei - Ayurveda (termen tradus 
: ca știință a vieții). După cum preciza medicul 
I Dalia Faur, organizatoarea acestei manifestări, 
| Ayurveda reprezintă sistemul de medicină
■ veche Indiană recunoscut de către Organizația 
1 Mondială a Sănătății ca cei mal complet sistem 
I de medicină tradițională. Tratând bolnavul, nu 
| boala (deci ființa ca întreg), această formă de 
. medicină dispune de numeroase mijloace de
■ tratament accesibile cum ar fi diverse tehnici 
| de masaj, fitoterapie, meloteraple, 
| aromoteraple etc.
. Cursul de Ayurveda se va desfășura (o dată
■ pe săptămână) pe durata maximă a trei ani zile, 
| începând de săptămâna viitoare, fiind deschis 
I tuturor celor care sunt Interesați și doresc să 
! pătrundă în tainele medicine) tradiționale. 
I (G.B.).
L —   

rămas pe loc și așteaptă 
oferte de lucru. Pe ei încercăm 
noi să-i ajutăm. Să vedem 
cum ne vom descurca de la 1 
ianuarie 1998, când va intra 
în vigoare Legea autonomiei 
locale și va trebui să ne 
gospodărim cu ceea ce avem.

- Ce faceți, însă, cu dis- 
ponibilizații din minerit?

- Ni s-a promis și simțim 
deja sprijinul președintelui 

țării, dl Emil Constantinescu, 
ceea ce, spun sincer, nu 
credeam. Acum ne ajută efec
tiv. Și îi mulțumim. Constatăm 
asta prin deschiderea și înțe
legerea pe care le manifestă 
către noi ministerele cu care 
avem discuții, alte organisme 
centrale. Există și un proiect 
de lege, al senatorului Tiberiu 
Vladislav, care urmează a fi 
dezbătut și adoptat de Par
lament, referitor la exceptarea 
de taxe și impozite pe o pe
rioadă de cinci ani a inves
titorilor străini care inițiază 
activități productive în Valea 
Jiului. De asemenea și-au 
anunțat venirea și investirea în
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anumite domenii cunos
cutele firme Mac Donald's și 
Philips. Aceasta din urmă 
vrea să preia Fabrica de 
mobilă de la Petrila, cu 
atelierul ei de la Livezeni, 
creând în prima etapă cel 
puțin 500 de locuri de 
muncă, și-a exprimat intenția 
de a construi o fabrică de 
bere și una de ciocolată, 
asigurând alte câteva sute 
de locuri de muncă. Mai 
avem în atenție continuarea 
lucrărilor la arterele de cir
culație din Valea Jiului spre 
Băile Herculane și spre Rm. 
Vâlcea, prin zone turistice de 
neasemuită frumusețe. 
Ministerul Mediului și-a dat 
acordul în acest sens. Și 
încă ceva. Există o convenție 
cu maghiarii ca Autostrada 
Budapesta-București să 
treacă prin Valea Jiului. Deci 
locuri de muncă se vor crea. 
Disponibilizații din minerit vor 
avea unde să lucreze. Valea 
Jiului nu se va depopula. 
Dimpotrivă. Sperăm că dl 
președinte Emil Con
stantinescu își va respecta 
promisiunile făcute cu diferite 
prilejuri locuitorilor Văii Jiului.

- Die viceprimar, vă 
mulțumim!

AGENDA
CULTURALA 

BOGATĂ
Centrul Județean al 

Creației Populare și In
spectoratul Județean 
pentru Cultură au început 
pregătirile pentru mani
festările lunii decembrie. 
Se trimit invitațiile, se caută 
sponsori, se abordează 
cele mai eficiente mo
dalități de organizare 
pentru spectacolul dedicat 
Zilei de 1 Decembrie, Fes
tivalul coral interjudețean 
„Cu noi este Dumnezeu”, 
ediția a Vlll-a, obiceiurile 
de iarnă, „Călușerul tran
silvănean.” (M.B.)

Industria și moțiunea
Ieri, Parlamentul României a dezbătut 

moțiunea privind situația gravă din 
industrie.

Opoziția a acuzat guvernarea că lasă 
industria de izbeliște și aplică măsuri 
greșite de restructurare. Puterea a dat 
vina pentru toate necazurile din industrie 
pe fosta guvernare.

Va câștiga, oare, industria 
românească ceva din acest ping-pong al 
învinuirilor? Greu de crezut.

Se pare că mai utile pentru starea 
politică și economică a României au fost 
consultările președintelui Emil Con
stantinescu cu liderii coalițiilor și 
partidelor politice, cu sindicatele și 
guvernul. Dacă un guvern restructurat va 
lua măsuri mai eficiente, va acționa cu 
mai multă promptitudine, va adăuga 
sprijinului politic al puterii și aportul real 
al unei opoziții constructive, s-ar putea 
ca declinul industrial să fie oprit într-o 
anumită perspectivă de timp. Să ne-ajute 
Dumnezeu...

Tiberiu ISTRATE

♦
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