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- Tată, ce este un bigam?
— Dragul meu, e un nehun care a făcut de 

două ori aceeași greșeală!

COMERCIALII Șl MUȘTERII| 
ZV PUTÂ RUȘILOR”

Miercurea și duminica 
sunt zile de vârf când muș
teriii și negustorii de mărfuri 
își dau tradiționala întâlnire 
în piața rușilor. Veniți de pre
tutindeni, aceștia își eta
lează cele mai felurite măr
furi de sezon. Astfel, pre
domină pantofii, ghetele, 
bocancii, gecile, blugii, pan
talonii de tot felul, precum și 
toată gama de mărfuri in
dustriale de care fiecare 
avem nevoie. Prețuri? Aceș
tia și le reglează fiecare du
pă cerere și ofertă nelăsăn- 
du-le prea mult sub (sau 
peste) nivelul general de 
prețuri impus de stat.

Interesante ni s-au părut 
câteva tablouri inspirate din 
natură ce delectau ochiul 
trecătorilor. Acestea erau

înșirate într-o ordine fi
rească, pe anotimpuri, 
realizate excelent din 
punct de vedere artistic.

Covoarele persane în 
culori vii, stridente chiar, de 
mărimi diferite și la prețuri 
rezonabile, zicem noi, stâr
neau curiozitatea privi
torilor interesați de ele.

Vizavi de piață unele 
birturi și-au încetat acti
vitatea din lipsă de 
clientelă (erau prea multe), 
în detrimentul consuma
torilor de alcool și spre 
bucuria credincioșilor de 
vizavi cărora le trebuie li
niște la rugăciunile înălțate 
la cer în Biserica cu hramul 
“Adormirea Maicii Dom
nului’’. (V.B.).

V.

împrăștiați într-o mulțime 
de partide și partidulețe, 
liberalii sunt totuși o forță sub 
sigla PNL, formațiune con
dusă de veteranul și vene
rabilul Mircea lonescu 
Quintus. Răbufnirile singu
lare, de orgoliu, ale lui Radu 
Câmpeanu, trezesc doar 
amintiri neplăcute prin gafele 
"marelui alb”, iar zvâcnirile 
triumfale ale lui Niculae 
Cerveni, lider al fostului 
PNLCD și al noului PL, toarnă 
gaz pe focul disputei liberale 
atât în interiorul CDR, cât și 
în afara ei.

Chiar și așa, cu forța pe 
care i-o imprimă unii dintre 
membrii săi, și cu renumele 
care i-ar da dreptul de afir
mare, Partidul Național Li
beral stă de multă vreme în 
culisele coaliției aflate la 
putere, ridicând sfios degetul 
la propunerea colegilor mai 
mari din Convenție (PNȚCD).

Dinu Gavrilescu nu cedează
Dacă până nu de mult se 

afla pe primul loc în topul 
remanierii, ministrul agriculturii 
și alimentației, dl Dinu 
Gavrilescu, după respingerea 
moțiunii simple de către Senat, 
a primit puteri nebănuite, 
demontând toate învinuirile ce 
i s-au adus. După ce a voiajat 
prin lume nestingherit, în 
momente cheie pentru soarta 
agriculturii autohtone, urmă
rind restructurarea agriculturii 
altor țări, mai marele peste 
agricultorii din țara noastră a 
găsit suficiente resurse interne 
nevalorificate și motivații peste 
motivații pentru a respinge 
acuzațiile ce i s-au adus, care 
îl situau cap de listă între 
remaniați, deși Spineanu de la 
reformă a fost mai demn, 
cerându-se el să fie primul 

^'disponibilizat".

Declarațiile cuminți ale lui 
Mircea lonescu Quintus, 
măsurile contradictorii ale 
ministrului Călin Popescu 
Tăriceanu, ori implicarea lui 
Viorel Cataramă în scan
dalurile SAFI au determinat și 
mai mult rămânerea în umbră 
a PNL. Propunerea unora

dintre membrii săi marcanți de 
reducere a fiscalității, de 
încurajare a micilor între
prinzători particulari, de sus
ținere a investitorilor autohtoni 
și străini - măsuri absolut 
necesare și apreciate de toată 
lumea - n-au fost luate în 
seamă de ceilalți parteneri de 
coaliție.

Apreciind că a stat prea 
mult cu capul plecat și că este

Avertizându-i pe spe
cialiștii agricoli că de ce le-a 
fost frică n-au scăpat, adică a 
spulberat toate așteptările 
adversarilor săi înrăiți, dl 
Gavrilescu s-a prezentat vi
nerea trecută la teleconferința 
cu specialiștii de la direcțiile 
generale județene pentru 
agricultură și alimentație, 
întrerupând desfășurarea 
programului pentru a face 
câteva precizări. Ce-am aflat 
cu acest prilej?

în primul rând - după cum 
a afirmat - că vine de la o 
întâlnire cu sindicatele. Apoi 
că este satisfăcut, cel puțin 
teoretic, pentru cifrele rezo
nabile care arată starea 
agriculturii. în continuare a dat 
semnale încurajatoare, afir
mând că starea vremii mai 
permite să fie diminuate din 

vremea să-și afirme capa
citatea, PNL a ieșit în scenă. 
El a dat o rezoluție în care 
menționează că va susține în 
continuare Guvernul 
Ciorbea, dar numai cu câ
teva condiții, absolut corecte 
și normale, având în vedere 
starea dezastruoasă în care 
a ajuns țara și gafele în serie 
ale actualului Executiv. Mai 
mult, în cazul Ordonanței de 
urgență nr. 49 privind 
înființarea Societății Națio
nale de Petrol, emisă de 
Guvern, PNL*s-a coalizat cu 
opoziția, votând, în Senat, 
împotriva Ordonanței - dacă 
în SNP nu se include și 
Romgaz -, dar ulterior 3 
revenit și a fost favorabil 
Ordonanței, care ă și fost 
adoptată în forma inițială.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

nerealizări, în special privind 
însămânțarea grâului.

îmbucurătoare a fost 
vestea că vor fi promovate, ca 
răspuns la semnalele nega
tive venite din toate părțile, 
niște legi privind achizițio
narea, în prima fază, a unei 
cantități de circa un milion 
tone porumb, care să fie 
depozitat și condiționat la 
unitățile de profil, precum și 
a unor prime pentru export, 
dând astfel un semn că 
aceasta este o soluție de 
moment. Recomandarea ce 
a făcut-o a fost aceea ca 
producătorii agricoli să pună 
porumbul la siloz, căci în 
gospodăriile proprii se produc

Nico/ae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Convorbire cu dl ing. Ilie Bălănescu, directorul general al RAE Petroșani

- Procesul de aplicare a 
ordonanțelor privind re
structurarea și reorgani
zarea mineritului româ
nesc este pe cale de a se 
încheia. Vă rugăm, stimate 
die director general, să ne 
spuneți care este la 
această oră starea Regiei 
Autonome a Huilei Pe
troșani?

- Ca să vorbim în termeni 
la modă, este una de 
tranziție. 'Politica Guvernului 
de diminuare severă a chel
tuielilor neeconomicoase.a 
consumurilor exagerate și a 
pierderilor se transpune 
treptat-treptat și în activitatea 
Regiei noastre.

- S-a disponibilizat 
multă forță de muncă? (Continuare în pag. 2)

Foarte tinerii informaticieni ai Școlii „Andrei Șaguna ” Deva și-au dobândit 
deja un prestigiu între colegii de generație.

Foto: Anton SOC AC!

- Dintr-un efectiv de 
42.506 salariați cât avea RAH 
Petroșani până în urmă cu 
două luni și ceva au fost 
disponibilizați peste 18.000 de 
salariați.Lucrurile sunt pe cale 
de limpezire, însă mai 
durează. După apariția

IAR.A.H. 
Petroșani y 

hotărârii de Guvern de 
transformare a Regiei în 
Companie Națională, hotărâre 
care sperăm să fie luată cât 
mai curând, fiecare subunitate 
din cadrul Companiei își va 
redimensiona efectivele, își va 
stabili nivelul producției și al 

cheltuielilor la 1000 de lei 
producție marfă, al celorlalte 
cheltuieli și consumuri, încât 
de la 1 ianuarie 1998 să 
pornim întreaga activitate 
de pe baze noi.

- Cum se desfășoară 
acum producția de căr
bune?

- După o scădere, în 
ultimele luni, până la 12.000 
sau chiar 10.000 de tone la 
cărbune pe zi, de câtva timp 
producția a început să 
crească, ajungând la 
17.000 de tone pe zi, cu

Convorbire consemnată de
Dumitru GHEONEA

Sabin CERBU

î 
I

'Comisie agricolă x 
în cadrul Primăriei orașului Simeria s-a înființat 

recent o comisie care se ocupă de problemele 
agricole ale localității. Comisia și-a început activi
tatea prin remăsurarea pământului în oraș și în satul 
Uroi unde s-au înregistrat contestații și reclamații 
față de modul cum a fost aplicată Legea fondului 
\funciar. (Tr.B.)____________ '__________________ J
' EXP 0 ZHUE ANIVERSARĂ"
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Prilejuită de aniversarea Grupului Școlar 
Industrial „Horea", astăzi, începând cu ora 14, are 
loc vernisajul expoziției cu tema ,,ZB de ani de 
existentă a școlii", găzduită în holurile liceului. 
(G.B) '
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;i 
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□ AZI, LA CONFERINȚA AUTOMOBILIȘTILOR DIN HUNEDOARA
Azi, la ora 16, la cafeneaua 

automobiliștilor din Hune
doara (la etajul I al stației 
tehnice a A.C.R.-), sunt invitate 
oficialitățile și participantele la 
prima ediție a “Raliului frumu
seții" ce s-a desfășurat la 12 
septembrie pe traseul Deva - 
Geoagiu și retur. Gazda

acestei întâlniri: A.C.R. 
Deva.(S.C.)□ AFLĂM DE LA FEDERALCOOP

Prin brutăriile coopera
tivelor de consum din județ au 
fost fabricate, în luna 
octombrie, 206 tone de pâine 
de cea mai bună calitate. La 
această cantitate, brutăria din 
Certej, de curând pusă în 
funcțiune, a contribuit cu 14 
tone de pâine, în valoare de 
38 milioane de lei. (E.S.)

□ REMEMBER ’60 - '70
Joi, 13 noiembrie, colectivul 

clasei a Xlll-a A de la Liceul 
Pedagogic Deva organizează 
o acțiune inedită intitulată “Re
member ’60 - ’70", prin inter
mediul căreia se dorește o 
reîntoarcere în timp, cu ajutorul 
muzicii, al modei ș.a.(G.B.)□ DEBUT "PRO ADOLESCENȚA"

Primul număr al revistei 
pentru elevi “Pro Adolescența” 
(editată cu sprijinul Casei 
Corpului Didactic) va fi lansat 
astăzi (joi),- în sala festivă a

Liceului Pedagogic (ora 10), 
după ce ieri lansarea a avut 
loc la Universitatea 
Petroșani. Cu acest prilej se 
va prezenta și. o activitate 
practică (de perfecționare 
pentru diriginți), la care vor 
participa responsabilii 
comisiilor diriginților din 
licee, câte un elev din fiecare 
liceu și membrii clubului “De
bate” al Colegiului Național 
“Decebal” Deva.(G.B.)

FLASH
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(Urmare din pag. 1)

însă PNL-iștii nu s-au 
resemnat și nu mai privesc cu 
îngăduință toate propunerile 
colegilor din coaliție. într-o 
deplasare la Tg. Jiu, senatorul 
Viorel Cataramă, președinte 
al Comisiei Economice din 
Senatul României, a criticat 
aspru modul în care s-a făcut 
restructurarea industriei (“nu
mai s-a distrus, fără a se pune 
ceva în loc") și a afirmat că va 
lupta pentru reducerea fis
calității și pentru promovarea 
capitalului autohton.

Și la alte niveluri, și în alte 
domenii, membrii Partidului 
Național Liberal au ieșit la 
luptă, nemaiadmițând orbește 
opțiunile colegilor din CDR ori 
din coaliția guvernamentală. 
Chiar în județul nostru, liderii

FĂlFiilTRWIIK
Când viața e trăită din plin

Deși are 7S de ani și o 
coxartroză supărătoare 
care-l obligă să poarte tot 
timpul baston, pe Traian 
Bodea îl veți întâlni stră
bătând foarte des străzile 
orașului. O face neîn
cetat, spre diverse domi
cilii, de mai bine de două
zeci de ani, de când este 
membru în colectivul de 
sprijin al Autorității 
tutelare din cadrul 
Consiliului local Deva.

La acea vreme, “noi 
tocmai căutam un cola
borator, și n-am crezut că 
o să găsim pe cineva 
pentru atâția ani; 
fiindcă au fost și alții, 
dar pe parcurs au re
nunțat, nemaifăcănd 
față la volumul mare de 
muncă și la cerințele unei 
asemenea activități”, 
menționează Maria 
Pârvu, șefa Biroului de 
autoritate tutelară și 
protecție socială. Traian 
Bodea încă mai are 
răbdarea, înțelegerea și 
seriozitatea cu care să 
ducă la bun sfârșit 
nenumăratele anchete 
sociale ce-i sunt re
partizate. “Subiecții” 
sunt, de regulă, familii pe 
cale de a se destrăma, 
copii abandonați, minori 
infractori ș.a. Faptul că a 
putut contribui la împă
carea unor familii, spre 
exemplu, constituie cea 
mai de preț satisfacție a 
sa. De altfel, măr-

JOI
13 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) 14.10 Șeicul 
(s/r) 15.00 Dialog.
Actualitate editorială15.30 
Pompierii vă informează! 
15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 
Sailor Moon (d.a) 
Casă de piatră (s) 
Sunset Beach (s) 
Tragerile LOTO
Jurnal, ediție specială 
21.00 Marguerite Volant (s, 
ep. 6) 22.00 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin 
sportiv 23.30 Canary Wharf

^(s, ep. 67)_______________  

17.10
17.35
19.00
19.45
20.00

organizației PNL se ma
nifestă critic, constructiv, față 
de unele măsuri și erori ale 
reprezentanților puterii. Este 
o atitudine firească, este o 
necesitate imperioasă ca toți 
cei care vor binele națiunii să 
lupte pentru corectarea 
erorilor comise de structurile 
de conducere - trecute sau 
prezente -, să stopeze 
degradarea continuă a eco
nomiei și a vieții oamenilor, 
să orienteze mersul tranziției 
spre economia de piață și 
bunăstarea națiunii pe 
drumul cel mai accesibil și cu 
dureri cât mai mici din partea 
populației.

în acest demers, liberalii 
- uniți, prin renunțare la 
orgolii și interese egoiste - ar 
putea fi o alternativă.

( voluntară - n.njo fac 
cu plăcere și, în plus, nu 
simt cum trece timpul, 
uit că mă mai doare câte
ceva... Au fost și situații 
neplăcute, în câteva 
rânduri fiind chiar 
agresat, alegându-mă 
la un moment dat cu 
degetele fracturate, dar 
am trecut peste toate”.

Cunoscăndu-i trecu
tul, nu-i de mirare că 
activul pensionar pare 
atât de puțin afectat de 
asta; căci ce l-ar mai 
putea “impresiona” pe 
un fost prizonier de răz
boi, care vreme de 
aproape trei ani și-a 
petrecut tinerețea depar
te de casă, în lagăre, sau 
dormind cu săptămâ
nile sub cerul liber, în ză
padă? “Zile întregi nici 
n-am văzut cum arată 
pâinea, și-acum mă mir 
cum am reușit să mai 
trăim ...”

Dar Traian Bodea a 
revenit pe plaiurile țării, 
și-a întemeiat o familie, 
a lucrat la Combinatul 
hunedorean, s-a pen
sionat și continuă să 
trăiască din plin. Crede 
că încă mai poate face 
multe, ca să merite să 
tină piept bătrâneții, 
bolii, plictiselii, nepu
tinței...

Georgeta BÎRLA/

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 D.a. 
12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Mag. sportiv (r) 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Em. în limba germană 15.10 
Limbi străine: spaniolă 
15.35 Gigi Sfârlează (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Tri
buna partidelor parla
mentare 17.00 Ceaiul de la 
ora 5 (div.): „Superstițiile” 
19.00 S.O.S. Patrimoniul
19.30 Față în față cu autorul 
20.00 Secretul (s. Italia 
1992, ep. 31) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 21.00 
în fata dvs. 22.00 Week-end 
(f. Franța 1968) 23.40 Time 
Out (mag. sportiv)

(Urmare din pag. 1)

tendințe de majorare în 
continuare. Oricum, se simte 
o mai mare responsabilitate 
și angajpre în muncă,o 
ușoară sporire a pro
ductivității și o reducere a 
cheltuielilor neeconomi- 
coase, o îmbunătățire a 
disciplinei de producție.

- Cei care au rămas în 
activitate sunt plătiți mai 
bine ca înainte?

- După mai multe runde 
de convorbiri, la toate ni
velurile, cu sindicatele, s-a 
hotărât ca, de la 1 octombrie 
a.c., salariile angajaților 
noștri să fie indexate cu 28,5 
la sută. în curând vom în
cepe discuțiile cu sindicatele

Peisaj de toamnă
Foto: Anton SOCACt

Dinu Gavrilescu nu cedează
(Urmare din pag. 1)

pierderi, neavând condiții 
bune de păstrare, în eventua
litatea găsirii ulterioare a unor 
beneficiari. Cea mai sigură și 
mai bună soluție este însă 
aceea ca fiecare producător 
agricol să crească și să în- 
grașe porci cu porumbul 
disponibil. Acest sfat se ba
zează pe faptul că în țară e 
piață bună pentru carnea de 
porc, agenții economici care 
se ocupă de industria ali
mentară plângându-se de 

^Jipsa acută de animale pentru

ANTENA 1
6.30Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s) 9.40 
Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30 
Lagardere (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 13.10 
Exploratorul (f. da) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Prețul 
tăcerii (dramă Franța) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 
14) 17.00 Muppets Show (s) 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Ob- 
servator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Portrete ale 
inocenței (thriller SUA ’96)
21.30 Cronici paranormale 
(s) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții.

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 

pentru negocierea con
tractului colectiv de muncă 
pe anul 1998, cu care ocazie 
vor fi analizate și grilele de 
salarizare, criteriile concrete 
după care vor fi plătiți 
oamenii ori li se vor acorda 
anumite facilități.

- Se vor închide zone, 
abataje, sectoare?

- Vor exista și asemenea 
situații, acolo unde chel
tuielile sunt exagerat de mari 
față de producția ce se poate 
realiza.

- Dar cerere de cărbune 
mai există?

- Cererea de huilă ener
getică și de cărbune pentru 
cocs metalurgic este încă 
mare și sperăm s-o putem 
onora.

sacrificare în această pe
rioadă. Spunând că "nu bate 
încă vântul schimbării deo
camdată", dl Gavrilescu și-a 
încheiat scurta intervenție pe 
un ton optimist, anunțând că în 
această săptămână Guvernul 
va lua în discuție un program 
de dezvoltare a agriculturii 
pentru perioada 1998-2000, de 
aici deducându-se concluzia 
că până acum agricultura a 
mers fără o strategie clară, 
deci în virtutea inerției.

Dacă previziunile dlui 
Gavrilescu se vor adeveri sau 
nu rămâne să vedem după ce

neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer (s/r) 10.15
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 Săraca fată 
bogată (f. P. Il/r) 12.30 
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 Punctul pe I 
(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 Melrose 
Place (s, ep. 51) 21.15 Doc
tor în Alaska (s) 22.05 
Știrile PRO TV. Prima 
pagină 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 228) 22.45 
Sledge Hammer (s, ep. 35) 
23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Cinemateca 
PRO TV: film 2.45 Știrile 
PRO TV

- în privința datoriilor 
RAH ce ne puteți spune?

- Avem datorii mari de 
achitat, avem și sume 
însemnate de încasat. 
Blocajul economic este însă 
rigid, dar încercăm să ne 
compensăm între noi cât 
putem (mineri - ener- 
geticieni - metalurgiști - alți 
beneficiari), încât economia 
resurselor energetice să 
funcționeze.

- Altfel spus, die 
director general, în ter
meni minierești, activi
tatea revine pe făgașul 
normal, e pe ștrec.

- încercăm s-o așezăm 
pe baze mai sănătoase 
decât până acum. Mineritul, 
minerii nu dispar...

va trece valul remanierilor, 
însă, probabil, că se bazează 
pe ceva când avansează 
niște afirmații cu iz de decizie 
clară din partea puterii.

N.R. în cadrul tele- 
conferinței, având în vedere 
că nu se stă prea bine cu 
disfribuirea și decontarea 
cupoanelor pentru agricultori, 
acțiunea începând cu întâr
ziere, s-a cerut prelungirea 
termenelor stabilite inițial 
pentru 15 noiembrie și, 
respectiv, 6 decembrie a.c.

ANTENA 1 
-DEVA

08.00-08.15 Știri locale (r)
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

(talk show)
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Sport extrem
06.45-07.00 Știri (r)
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe scurt
18.05-18.25 „Oameni de 

milioane” - realiz. A. Bena
22.05-22.15 Știri locale

Joi, 13 noiembrie

OBerbec (21 III - 20 IV)
E bine să încercați o 

reconciliere în familie, căci 
sunteți susținut de părinți. 
La o înțelegere se poate 
ajunge prin reuniunea 
propusă de rude.

OTaur (21 IV-21 V)
O realizare de natură 

intelectuală; bani la ser
viciu primiți cu întârziere. 
Nu stați prea bine cu forța 
de muncă; în schimb 
sunteți foarte iritabil.

O Gemeni ( 22 V - 22 VI)
Vă puteți implica în orice 

activitate doriți, căci aveți 
energie. O întâlnire cu 
prietenii vă face optimist. 
Aflațl Informații utile.

O Rac (23 VI-23 VII)
Dacă vă întâlniți cu o 

persoană care nu vă este 
indiferentă, puteți amâna 
alte chestiuni din agenda 
de lucru.Acordați atenție 
acesteia.

3Leu (24 VII - 23 VIII)
Rudele insistă să faceți 

o călătorie, dar nu sunteți 
decis din pricina proble
melor materiale. Matu
ritatea judecății dv 
impresionează o persoană 
cu funcție. ‘

O Fecioară (24 VIII-22 IX)
Probabil veți primi o 

veste de la cineva aflat 
departe. Poate ar trebui să 
finalizați o treabă începută 
șl abandonată.

OBalanță (23 IX-23 X)
Vă doriți o realizare 

socială și sunteți mai 
puțin ... corect. De aceea 
și succesul va fi de scurtă 
durată. Dacă aveți răbdare 
și șansa vă va surâde.

OScorpion (24X-21 XI)
Sunteți observat și 

apreciat pentru aspectul 
exterior. într-o afacere mi
noră puteți avea avantaje 
întrucât popularitatea vă 
este maximă.

O Săgetător (22 XI-20 XII)
Banii primiți de ia 

prieteni vă ridică moralul. 
Pentru rezolvarea unei 
probleme financiare vor 
pune umărul și cei de- 
acasă. în perspectivă o 
afacere rentabilă.

OCapricorn (21X11-191)
Activitățile propuse e 

mai bine să le amânați. 
Terminați mai întâi ceea ce 
ați început. O veste bună 
va primi părintele de 
același sex.

O Vărsător (20 1- 1811)
Relațiile cu colegii vă 

preocupă. Posibilitatea 
plecării într-o delegație de 
mai multe zile v-ar detașa 
de problemele de acasă, 
ajutându-vă să le puneți în 
ordine.

O Pești (19 II-20 III)
Telefoanele și comi

sioanele vă consumă mult 
timp. Aflați că un act ofi
cial a fost semnat în 
favoarea dv. Cineva din 
familie are nevoie de 
îngrijire medicală.

\_____________________ y
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Treceți și pe la LOTO! PLATA SERVICIILOR RAGCL

- Prima noutate pe care 
o constatăm este mutarea 
instituției dv în acest frumos 
sediu de pe strada O. Go- 
ga, nr.13, din Deva. Care ar 
fi altele, die director?

- Numărul mare de câș
tigători la sistemele “Loteriei 
Naționale”, deși se resimte 
și la noi o sensibilă scădere 
a participanților la jocurile 
Loto - Pronosport.

- Cât e de mare suma 
plătită?

- Numai în ultimele patru 
luni (iulie - octombrie a.c.) 
în județul nostru au fost 
plătite 12457 de câștiguri cu 
o sumă totală de două mili
arde două sute de milioane 
de lei.

NOTEINFORMATIIOPINII!
I

Noul sediu ol
ICONTRANSIM6X - în 

stadiu final de 
execuție

l
I .
| In municipiul Deva, în vecinătatea
■ autogării, se înalță o clădire modernă 
jcare va găzdui sediul S.C. CON-
• TRANSIMEX S.A. Deva. Importanta 
I unitate de construcții și reparații de 
| drumuri, poduri și alte artere pietonale 
| și de circulație, S.C. CONTRANSI- 
| MEX S.A. Deva, este dotată la ora
■ actuală cu cele mai moderne și efici- 
: ente utilaje și echipamente în dome- 
1 niu, putând satisface și cefe mai exi- 
I gente solicitări.
| Mutarea, în curând, în noul sediu 
| și reașezarea activității pe baze pro- 
| prii, independente, vajace din aceas- 
I tă unitate una de și mai mare interes
• și căutare.

î Călcând în gropi, 
în văzul lumii

I
Strada Depozitelor este, nu de azi 

| de ieri, o adevărată capcană pentru 
J călătorii pe patru și pe mai multe roți. 
J Gropi, șanțuri, denivelări, guri de 
I canal neacoperite dau acestei artere

r
Hoții au fost

’ . .
prinși

Scăpați de sub supraveghe- 
I rea părinților, a celor apropiați, 
| minorii Oprișor Bogdan și Mihai 
| Popa, ambii din Deva, au aban- 
j donat școala în clasa a Vl-a, 
I împreună cu Macingo D. Alin și 
| Mura A. Constantin - trimiși în 
| judecată în stare de arest - au 
. plănuit și au comis 3 spargeri în 
I unități comerciale din municipiul 
| Deva, în trei nopți din luna sep- 
| tembrie a.c., furând bunuri în 
, valoare de peste 4,8 milioane 
I lei!<_____________

- Deci bani mulți.
- Dar nu numai bani. La 

“Loteria miliardelor”, joc de 

Interviu cu dl jurist loan Stânilâ, 
directorul Sucursalei județene Hunedoara 

- Deva a Regiei Autonome "Loteria 
Națională"9

mare atracție pentru public, 
au fost acordate în acest 
an, în județul nostru, la tra
gerile lunare și trimestriale, 
o garsonieră de lux în Bu
curești, mai multe televi
zoare și câștiguri de câte 
cinci milioane de lei.

- De unde se procură 
biletele pentru aceste tra
geri, die director?

- De la toate agențiile

o imagine “selenară”.
Poate că ar trebui să-și îndrepte I 

un ochi în această direcție și Primă- | 
ria Devei, însă sprijinul efectiv, di- j 
rect, ar trebui să vină prin conlucrare | 
și înțelegere din partea tuturor celor ■ 
care își desfășoară activitatea în ! 
această zonă a municipiului. '

Mai este timp de acoperit gropile I 
până nu le va acoperi zăpada! I

I
Concurs de bridge I 

l 
l

Duminică, 9 noiembrie a.c., s-a | 
desfășurat prima acțiune în viitorul | 
sediu al Contransimex din muni- ■ 
cipiu, faza preliminară a Campio- ! 
natului Național de Bridge. Au parti- I 
cipat cei mai buni jucători în acest I 
interesant sport din municipiile Deva | 
și Hunedoara. |

în urma întrecerilor, viu dispu- | 
tate, au fost desemnate câștigătoare ■ 
următoarele perechi: J

Locul I: lonescu Alexandru • 
Ovidiu + Floca loan;

Locul al ll-lea: Lolea Nicolae + | 
Prodan Andrei; j

Locul al lll-lea: Homorodean | 
Anca + Homorodean Sorin. ,

învingătorii vor participa la finala ! 
pe țară care va avea loc în luna J 
decembrie a.c., la București. 1

în acest caz cercetările 
continuă pentru a se stabili 
întreaga activitate infracțio
nală, iar minorii sunt depuși la 
Centrul de primire din Deva.

Evaziune fiscală
într-una din acțiunile lucră

torilor de la Biroul CCEF al 
Poliției municipiului Deva, între

Loto și de la vânzătorii vo- 
lanți se pot cumpăra bilete 
pentru "Loteria miliardelor”, 

cu care se participă la tra
gerile lunare, la tragerea pe 
trimestrul IV a.c. și la tra
gerea anuală.

- în ce constau câștigu

rile la aceste trageri?
- La tragerea anuală - 3 

miliarde de lei; la tragerea 
trimestrială - un miliard de 
lei; la tragerile lunare - 32 
de apartamente de lux în 
centrul Capitalei, 200 de

prinse în vederea combaterii 
evaziunii fiscale, s-a constatat 
că loan Budai, administrator de 
la S.C. Eurox Import Export 
SRL Deva, nu a întocmit con
tracte de muncă sau prestări de 
servicii la 5 persoane care au 
fost retribuite din fondurile so
cietății, neînregistrând și necal
culând impozitele datorate sta
tului. 

televizoare color, nume
roase câștiguri de câte cinci 
milioane de lei fiecare.

- Un eveniment mai “la 
zi”...

- Da, la ziua de dumi
nică, 16 noiembrie a.c., 
când va avea loc tragerea 
extraordinară la LOTO 6/49, 
cu un report record de un 
miliard cinci sute de mili
oane de lei, la care se va 
adăuga și fondul de câș
tiguri al tragerii. Noi le dorim 
succes tuturor participan
ților și îi așteptăm la sediul 
nostru pentru a le înmâna 
câștigurile, care am vrea să 
fie cât mai multe și cât mai 
mari.

- Așa să fie...

Ijiilur social de iiiwlă
Dna Maria Pârvu, șefa Biroului de autoritate 

tutelară și protecție socială din cadrul Consiliului 
local al municipiului Deva, ne-a informat:

- Prin Dispoziția nr. 493/1997, dată de 
primarul Devei, .dl Mircea Muntean, în data de 7 
noiembrie a.c. s-a acordat un ajutor de urgență în 
sumă de 500.0Q0 de lei dnei Link Elisabeta, ca 
urmare a stării de necesitate cauzată de pagubele 
produse de un incendiu în apartamentul său.

- De la începutul anului în curs, la Consiliul 
local Deva s-au înregistrat 2074 cereri de acordare 
a ajutorului social. Dintre acestea, 2016 au fost 
aprobate, 58 au fost respinse, iar 1259 au fost 
scoase din evidență deoarece nu au îndeplinit 
condițiile legale de acordare a ajutorului social. 
Alte 423 de cereri au fost suspendate din cauza 
lipsei actelor necesare. De la începutul lunii 
curente au fost plătite 334 de ajutoare sociale.

Ilimnl la fiisăltirii - i'i înlr-o zi
în 10 luni și 10 zile trecute din acest an, la 

Casa căsătoriilor Deva s-au oficiat 545 de noi 
întemeieri de familii, ne-a spus dna Maria 
Marinoiu, șefa Biroului de stare civilă din cadrul 
Consiliului local Deva. Sâmbătă, 8 noiembrie a.c., 
s-a înregistrat o cifră record: 25 de 
căsătorii.Tuturor, casă de piatră!

Livretele de familie sunt documente mai noi 
care se înmânează din oficiu la încheierea fiecărei 
căsătorii, dar se pot elibera și la cerere familiilor 
deja constituite, care au domiciliul în municipiul 
Deva. Până în 10 noiembrie a.c. s-a înmânat un 
număr de 69 de livrete de familie. Numai în data 
de 8 noiembrie s-au înmânat 25 de asemenea 
documente cu ocazia celor 25 de căsătorii oficiate 
în ziua respectivă în municipiul Deva.

Pagfnă realizată de: Dumitru GHEONEA, 
Sabin CERBU, Andrei’ NtSTQR

A sedus o |
minoră I

Mare crai, tânărul Vasiu A. | 
Nicolae din Simeria, în vârstă | 
de 23 de ani, a fost depistat de , 
către polițiștii de la Biroul de 1 
criminalistică, că în cursul a- | 
cestui an a ademenit-o pe mi- I 
nora J.C. din Deva de 15 ani (!) ■ 
promițându-i că se căsătorește 1 
cu ea, a determinat-o să între- I 

țină relații sexuale cu el. I s-a | 
întocmit dosar penal pentru i 
comiterea infracțiunii de se- • 
ducție.

Rubrică realizată cu sprijinul | 
Politiei Municipiului Devay

MU ESTE :
Am primit de la RAGCL un 

material referitor la obligațiile 
locuitorilor municipiului de a-și 
plăti serviciile prestate, pe care îl 
publicăm așa cum a fost con
ceput.

Deși municipiul Deva este 
printre puținele localități din țară 
și, în mod cert, singurul din județ 
ai cărui locuitori beneficiază în 
qondiții de furnizare non-stop a 
apei reci, apei calde și căldură, 
totuși, mulți dintre concetățenii 
noștri mai uită să-și achite notele 
de plată pentru serviciile prestate 
de către RAGCL Deva și de care 
au beneficiat.

în acest context credem că 
este de datoria noastră să infor
măm opinia publică despre faptul 
că populația municipiului Deva 
datorează Regiei de gospodărie 
Deva , la ora actuală, peste 4 
miliarde lei. Această sumă impor
tantă grevează în mod negativ 
activitatea curentă a întreprin
derii, creând greutăți în menți
nerea și pe mai departe în con
diții tehnice bune a sistemelor de 
alimentare cu apă și agent termic 
de care să beneficieze toți locui
torii orașului, inclusiv cei care în 
mod corect și-au achitat taxele 
comune.

Pentru o mai bună înțelegere 
a fenomenului, credem că se pot 
disocia două categorii de dator
nici, fiecare categorie cuprinzând 
un număr mare de persoane ale 
căror datorii însumate duc la o 
cifră totală atât de importantă.

într-o primă categorie ar intra 
cetățenii cu o situație materială 
bună sau chiar foarte bună, dar 
care, pe un fond de neglijență 
sau dezinteres, „uită" ori nu vor 
să-și achite cheltuielile comune, 
în fond contravaloarea serviciilor 
de care au beneficiat. în această 
situație se găsesc persoane cu 
venituri bune - patroni, funcționari 
de bancă, salariați ai RENEL 
care, credem noi, ar putea, printr- 
o mai bună înțelegere a datoriei 
de a achita ce consumă, să-și 
lichideze rapid și integral sumele 
restante.

Din această categorie vom 
cita câteva nume, cu precizarea 
că numărul lor fiind deosebit de 
mare, iar spațiul tipografic limitat, 
ne vom opri doar la persoane cu 
sume de peste 1 milion de lei: 
Panaite Constantin, Costache 
Elena, Cunea Elena (Asociația 
de locatari nr. 5); Palko Grigore 
(A. L. 10); Popan Alexandra A. L. 
13; Amititeloae Constantin, Dra- 
goș loan, Beke Carmen, Igna 
Florica, Badea Dănuț, Prodan 
loan, Lupu lacob (A. L.18); Tun- 
drea Vasile, Șerban Gligore (A. L. 
19); Ciucur Dorin, Musar Alexan
dru, Blaj Dragomir, Banciu Ma
rius, Sabău Dorina, Pop loan, 
Cocser Marcel, Groza Daniel (A. 
L. 27); Igreț Adriana, Curbac 
Gelu, Ciun Petru, Ardeleanu 
Gheorghe, Dumbravă Ana, Strian 
Ana, Vișan Vasile (A. L. 28); Crîs- 
nic Daniel, Vasco Eva, Deaconu 
Adrian, Soș Mihai, Vîrdea Nico
lae, Enăsoie Mihai, Popa Con
stantin, Tărăbuță Eugen, Rațiu 
Simion (A. L. 29); Moldovan Ma
ria, Otvos loan, Mînzat loan, Geți 
Veronica, Ciurca Tiberiu, Albu 
Mariana, Negrea Rafila, Scutarci 
Constantin, Bota Adriana, Pe
trescu Cristi, Cîmpeanu Petru, 
Subțirel Radu, Tinteanu Mariana, 
Fizeșan Maria (A. L. 30); Panta 
Zamfir, Butaș Carmen, Szacs 
Gheza, Germănaru Nicolae, Do- 
ba loan, Berindei Mariana (A. L. 
31); Mica Zaharia (A.L. 62); O- 
prean Simion (A. L. 89); Orășan 
Sorin (A.L. 109); Gogoașă Aurica 
(A. L. 116); Florincaș Nicodim (A. 
L. 121); Onescu loviță, Ticu Au
rel, Profeanu Gheorghe (A. L.

EblEVOLA
136); Drăgoi Tiberiu, Boancă 
Dumitru, Odvos Wilhem, Roșu 
Valerian, Șerban Ana, Duna 
loan, Horvat loan (A. L. 141); 
Nojocan Ana (A. L. 142); Brumar 
Petru, Dronga Marioara, lonescu 
Nicolae, Varga Eva, Tudorica 
Maria, Lepădat loan, Cozorici 
Traian, Banu Gheorghe, Balaur 
Nicolae, Moldovan Dorica, Cîrpici 
Daniel, Militaru Nicolae, Morar 
Mihai, Gheorghiță Mircea, 
Schaunu Adrian, Mihăilă Felician 
(A. L. 143) ; Oneț Mircea, Bota 
Alexandru (A. L. 148); Supuran 
Gheorghe (A. L. 152); Gîta loan 
(A. L. 200); Braica Sabin (A. L. 
211);

A doua categorie importantă 
o reprezintă persoanele cu o 
situație economică precară - pen
sionari, șomeri, familii cu mulți 
copii -, care sunt în multe cazuri 
în imposibilitatea de a achita 
prestațiile de care beneficiază.

Ne pare rău pentru persoa
nele aflate în această situație, 
însă nu putem face protecție 
socială la nivelul Regiei. Acest 
lucru ar trebui să se facă prin 
organele abilitate de protecție 
socială sau prin ajutor social dat 
de Primărie. Salutăm hotărârea 
luată de Guvernul României de 
a veni în sprijinul acestei cate
gorii defavorizate de cetățeni, 
prin subvenționarea căldurii cu 
cupoane valorice, cu care să 
poată achita o parte din costurile 
ocazionate de încălzirea apar
tamentelor.

Prezentăm o listă sumară a 
datornicilor și din această cate
gorie, cu sume ce depășesc 1 
milion de lei:

Gimiga Ionela. Brezan Mir
cea, Stoica Virginia, Armene 
loan, Cătană Mihai, Vasiu Aurel, 
Căta Cornel, Mînjescu Maria, 
Luican Victor (A. L. 18); Bota 
Tiberiu, Popovici Salomia, Adrieș 
Constantin, lacob Luminița, Șer
ban Gligorie, Gîrliște Maria, Tun- 
drea Vasile, Medrea Lucian , 
Petrean E., Soman Viorica (A. L. 
19); Luca Mircea, Somănescu 
Constantin, Florea Elena, Cosma 
Georgel, Ghețu Tania, Faur C-tin 
(A. L 20); Bîc Ionel, Roman loan, 
Ivan Lenuța, Vas Gyula, Chreji 
Mihai, Firoanda Susana, Leparda 
Ioana, Varga Cornelia (A. L. 27); 
Gheorghe Marcel, Medrea Viorel 
(A. L. 15); Balla Mariana, Macra 
Ecaterina, Florea Nicolae (A. L. 
16); Eftimie Elena, Achim Cornel, 
Balazs Florin (A. L. 25); Preda 
loan, Barbu loan, Pruneanu Au
rel, Nițu Susana (A. L. 26); Marin 
Ecaterina, lonaș Cornel, Huh 
Lucreția (A. L. 29); Chirică Tanța 
(A. L. 24); Pașca Maria (A. L. 59); 
Cornea loan (A. L. 109); Boglea 
Marcel (A. L. 121); Dorodics An
ton, Nagy Koloman, Juchi Arghir, 
Rostaș Petru, Hoza Anișoara, 
Mura Elena, Moldovan Grigore, 
David Sorin (A. L. 142); Baboi 
Eufimie, Olaru Alexandru, Covaci 
Aurel, Subțirel Nicolae (A. L. 
212).

în încheiere am dori să se 
rețină faptul că neplata în con
tinuare a sumelor datorate poate 
provoca imposibilitatea asigurării 
serviciilor în municipiul Deva și 
ajungerea în situația de a nu mai 
furniza apă rece, apă caldă și 
căldură. în plus, suntem obligați 
să calculăm penalități de întâr
ziere pentru beneficiarii noștri 
rău-platnici, pe care îi vom acțio
na în judecată pentru obligarea la 
plata acestora, întrucât și noi la 
rândul nostru suntem obligați să 
achităm penalități de întârziere 
către furnizorii noștri: F.E. Mintia, 
F.R.E. Deva, S.G.A.

Fără supărare. Dar nimeni 
nu mai poate presta astăzi ser
vicii fără plată.
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Atunci când despre o 
casă se spune că “arată ca 
o farmacie”, stăpâna ei 
poate fi fericită: acesta este 
superlativul ce se poate 
atribui hărniciei unei femei. 
Dar când pășești într-o 
farmacie, iar curățenia și 
ordinea sunt desăvârșite nu 
ai de ce fi surprins. Există 
însă alte elemente care pot 
da personalitate chiar și 
unui asemenea spațiu, prin 
excelență sobru și riguros 
organizat.

Farmacia de la Secția de 
pneumoftiziologie a Spita
lului Județean Deva respiră 
în plus și un aer de 
cochetărie, am putea 
spune.Cauza pot s-o 
constituie mochetele noi 
sau mai curând altceva, 
acel ceva inefabil feminin 
exprimat până și spațiului 
de doamnele care lucrează 
aici. Șefa acestei farmacii 
este farmacista Adina 

V

Megieșan, o doamnă pe 
care chiar ca femeie ești 
tentată s-o admiri pentru 
aspectul său îngrijit, chiar 
cochet. Acest lucru poate 
explica și ambianța in
stituției pe care o conduce.

Dar prea puțin despre as
pectul farmaciei, cât mai 
ales despre responsa
bilitatea muncii unui far
macist am discutat. Chiar 
dacă primesc rețete elibe
rate de medici, farmacistele 
au foarte mare grijă la 
eliberarea medicamentelor, 
la dozarea substanțelor din 
unguentele, soluțiile și alte 
preparate prescrise. Dacă 
se întâmplă ca ceva să fie 
greșit, ori chiar accidente 
nedorite, răspund solidar 
cu medicul care a scris 
rețeta.

Pentru a onora solici
tările de medicamente des
tinate bolnavilor de TBC 
internați în staționar sau

celor aflați în tratament la 
dispensarul din incintă 
cât și suferinzilor cu 
afecțiuni dermatologice 
dna Megieșan este ajutată 
de dnele asistente Liliana 
Oană și Eleonora 
Cojocaru. Dumnealor 
preiau condicile de 
medicamente și pentru 
activitatea desfășurată 
responsabila farmaciei le 
atribuie calificativ maxim. 
Foarte frumos ne-a vorbit 
dna Megieșan și de cola
borarea cu medicii de aici 
- dna Elena Neagu, șefa 
secției, dra Mocanu, dnii 
Nicolae Pisel și loan Dorin 
Petrui. Colaborarea me- 
dic-farmacist este obliga
torie. Iar dacă aceasta 
este mai mult decât o 
simplă obligație, câștigați 
sunt atât protagoniștii cât 
și bolnavii.

fidevăruri 
exprimate 
în proverbe
■ Pieirea omului se 

află între maxilarele sale, 
(p. arab)

■ Laudă se aduce 
omului înțelept, care știe 
să-și domolească pof
tele.(p. egiptean)

■ Fii calm : va fi la fel 
și peste 100 de ani. (p. 
englezesc)

■ Omul și din ne- 
cătare, moare și zile când 
are.țp. românesc)

■ Postul nu te face 
să mori, dar lăcomia te 
face să crăpi.(p. rusesc)

Intra Socrate ți Xantipcr "t
“SINCERITATE, ce ușor întrebuințăm noi vorba asta! Ca și cum 
ar sta la voia noastră să fim sinceri. Vai, nu e nimic mai delicat pe 
lume, nimic mai volatil, ca duhul acesta sfânt al sincerității”.

A. Vlahuță.
* * *

BUNA CUVIINȚA 
ORIUNDE Șl ORICÂND

# Prioritate, în diverse 
situații, are persoana cea 
mai în vârstă. Nu există 
formă de societate în care 
respectul datorat bătrâ
nilor să nu fie cunoscut. 
Bătrânețea înseamnă ex
periență, pricepere, înțe
lepciune, cumpătare, bună
tate, abnegație, dăruire.

# între cele două sexe, 
în toate împrejurările care 
obligă la politețe, pri
oritatea o are femeia. Să 
onorăm pe cea care ne-a 
dat viață, să ne ocrotim 
sora, iubita, prietena.

# Prioritate au și oa
menii infirmi, bolnavi, co
piii. Să-i ajutăm, să-i ocro
tim din cauza neputinței 
lor.

# Prioritate absolută o 
au oaspeții, străinii. Ei au 
întâietate la servitul me
sei, alegerea unul anumit 
program, toate corelate cu 
celelalte reguli de pri
orități, de conviețuire.

0 prioritate specială 
este cea oare se acordă 

\înalților demnitari, oa- 

^CUM^sFcOMSAT 
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#bătăturile. După o baie 
picioare cu apă caldă, se 

aplică următoarea compresă: 
câteva frunze de iederă macerate 
timp de trei ore In zeama de la o 
lămâie. După 3-4 ședințe, 
bătăturile cedează.

Altă metodă : se fierb paie de 
ovăz într-o oală mare; cu 
decoctul obținut, răcit la 25-26 
grade C, se fac băi de picioare 
timp de 20-30 de minute.

Se mai poate aplica pe bă
tătură (după baia caldă) puțină 
ceară de albine (topită) călduță; 
se aplică în mai multe straturi, 
apoi se leagă cu un tifon. Se 
procedează astfel 5-6 zile la rând.

Contra bătăturilor “învechite" 
se aplică, timp de 6-7 zile : o 
bucățică de ceapă coaptă, cât 
este încă fierbinte; un rondel de 
coajă de lămâie sau cartofi cruzi 
dați pe râzătoare.

#DEGERATURILE. In dege- 
răturile de gradul I se pot face

| fracții cu zăpadă sau băi locale 
. reci, încălzite treptat.
1 Pentru degerături ușoare se 
| recomandă băi cu infuzie de 
■ gălbenele. (Se prepară 20 g 
1 plantă la un litru de apă). Altă

la

Viorica ROMAN

Lucrul pe calculator 
este ceva obișnuit 

la Primăria Geoagiu.

Foto: Anton SOCACI

- Costele, e cutremur!
- Nu, dragă, vecinul de deasupra își contrazice soția.
- Așa de tare? * * *
“A auzi cu ochii este un atribut al subtilității iubirii”. 

Shakespeare* * *
- in ultima vreme, nevasta mea e mereu plecată: croitor, coafor, 
cumpărături, tenis. Abia dacă o mai văd o oră pe zi.
- Săracul de tine!
- Ei, nici chiar așa de rău nu-i. O oră trece repede!

"Montaj" de Hie LEAHU

menilor cu merite deo
sebite în ierarhia socială, 
persoanelor cu funcții de 
răspundere.

# Cu ocazia prezen
tărilor, bărbatul va fi 
prezentat femeii, tânărul 
vârstnicului, inferiorul 
superiorului. Bărbatul sa
lută femeia, tânărul pe cel 
mai în vârstă etc.

# Ordinea de întâietate 
se inversează în situații 
speciale, periculoase sau 
dăunătoare, pe cărări 
abrupte, intrarea în peș
teri întunecoase, treceri 
peste poteci înguste.

# Femeile să nu uite să 
accepte favoarea pri
orităților, dar să n-o 
pretindă!

# între persoane de 
același sex, vârstă și 
ranguri apropiate, acor
darea priorității se face la 
latitudinea celor în cauză.

# Femeile nu vor oferi 
ajutor femeilor, decât 
celor foarte în vârstă și 
sub nici un pretext 
tinerilor.

MEDIOCRITATE
Ne mulțumim cu sfânta 

mediocritate folosind un 
număr destul de redus de 
cuvinte în vocabularul 
nostru pentru că însăși 
activitatea noastră este 
limitată la un număr re
lativ constant de acțiuni, 
uneori ani în șir repe- 
tându-se aceleași.

Ne-am cucerit cu greu 
și încet dreptul de a fi 
considerate egale ale băr
baților, cu toate acestea 
egalitatea nu este reci
procă. Femeia trebuie să 
lucreze cot la cot cu 
bărbatul, pentru că la 
locul de muncă nimeni nu 
întreabă cât de solicitată 
este în general o femeie. 
Revenind acasă nu ne 
facem siesta și nu citim 
ziarul, nu mergem la 
fotbal, o partidă de cărți 
sau șah, nu mergem la 
tenis ci facem mâncare, 
spălăm, facem curățenie 
și ne ocupăm de copil. Și 
dacă avem încă atâta 
putere să rupem din orele 
nopții doar pentru a citi 
un ziar, o carte sau pur și 
simplu pentru a fi în li-

D •

ÎNCEPE postul crăciunului

•

metodă: comprese locale cu 
decoct de coajă de stejar. 
(Decoctul se prepară prin 
fierbere timp de 10 minute, la 
foc domol, a două linguri plantă 
la o cană de apă).

Când avem mâinile de
gerate, le muiem Intr-o baie 
fierbinte (apă în care au fiert 
frunze de nuc); apoi le masăm 
cu un amestec de ulei de 
măsline șl apă de nuc. Se 
aplică In timpul nopții un 
pansament umed alcoolizat.

# DURERILE DE DINȚI. Pe 
dintele dureros se aplică un 
tampon de vată înmuiat în suc 
de usturoi (de ceapă sau de 
mentă).

Pentru durerile provocate 
de carii: se introduce In carie 
un mic fragment de mugure de 
cuișoare sau o bucățică de 
usturoi sau un tampon de vată 
pe care picurăm 1-2 picături 
ulei de garoafe (se procură de 
la unitățile “Plafar").

Se mai poate folosi un mic 
cocoloș obținut dintr-o bucățică 
de rădăcină de pătrunjel, 
zdrobită, la care se adaugă 
puțină sare.
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Este înaltă, zveltă, având 
ceva de felină Tn gesturi și în 
mers. Este hotărâtă în ceea ce 
face.

Ca soție, este foarte agre
abilă, dar poate deranja un soț 
mai posesiv. Dacă nu se simte 
apreciată la justa el valoare, își 
va revendica dreptul la relații 
conjugale mai echilibrate.

Va fi o bună prietenă, so
ciabilă, veselă, având însă frec
vente căderi în melancolie și 
ușoară izolare. își va direcționa 
o parte din forțe pentru ob
ținerea unui loc bun în ierarhia 
socială și la serviciu. Este in
dicat să nu i se încalce spiritul 
de independență, căci nu poate 
suporta acest lucru și va deveni 
combativă.

Dincolo de planul rațiunii ei 
limpezi, este naivă și poate face 
greșeli grave în probleme mai 
serioase. își păstrează tinerețea 
fizică și spirituală până la o 
vârstă înaintată.

Este o adevărată prietenă 
pentru copiii săi, uneori are însă 
tendința de a-i răsfăța. Fără a 
străluci, este o bună bucătă
reasă.

îi trebuie un soț cult și 
dinamic, ea detestând în
chistarea, inactivitatea.

Astăzi, 13 noiembrie, 
creștinii ortodocși îl 
sărbătoresc pe Sf. ierarh 
loan Gură de Aur. Iar de 
mâine pentru ortodocși 
începe Postul Crăciunului.

Este perioada în care 
drept-credincioșii își puri
fică trupul eliminând din 
alimentație (cu excepția 
zilelor cu dezlegare la peș
te) produsele de prove
niență animală. Cum bine 
știu creștinii, în perioada 
postului, e nevoie și de o

purificare spirituală, pen
tru care trebuie să avem o 
conduită cât mai aproape 
de preceptele bisericii.

Dacă în privința com
portării din această 
perioadă nu suntem noi 
în măsură să facem 
recomandările cele mai 
nimerite, putem în 
schimb să oferim cititoa
relor (cititorilor) sugestii 
pentru mâncarea de post, 
în acest sens așteptăm de 
la gospodine și alte rețete.

•ICRE DE FASOLE
Cantități: ZOO g fasole 

boabe, 100 g lămâie, 200 
ml ulei, 100 g măsline, 
piper, boia de ardei 
sare.

Preparare: fasolea 
spală și se pune
înmuiat de cu seară; se 
fierbe, schimbându-se de 
3 ori apa. Se dă apoi prin 
sită, împreună cu 
măslinele negre din care

<______________________

și

se .
la

s-au scos 
sâmburii.
Se adaugă 
uleiul, câte
puțin, mestecându-se; 
când a crescut se pune 
zeama de lămâie, sarea, 
piperul și boiaua. 
Preparatul așezat pe 
platou se decorează cu 
felii de castraveți murați 
(sau de roșii).

y

niște cu gândurile 
noastre, bărbații sunt 
revoltați și ne fac obser
vație: - “Strici curentul 
degeabal Iar o să te scoli 
greu dlmineațăl”

Ne afundăm tot mal 
adânc în mediocritate 
doar pentru că rămânem 
într-un fel “sluga familiei”, 
robotind în gospodărie, 
rămânând departe de eve
nimentele cotidiene din 
lumea largă șl apoi să ne 
mal mirăm că domnii 
bărbați descoperă câte o 
damă mult mal Intere
santă, mai sofisticată șl 
mal Informată care îl 
atrage precum lumina flu
turii de noapte? A te 
menține într-o anumită 
formă intelectuală, a nu 
cădea în rutină presupune 
sacrificii, poate tocmai 
acele ore ale nopții.

Domnilor care sunteți 
deranjați de clipele pe 
care și le acordă pentru 
sine soția dvs nu fiți 
caustici! Acele clipe sunt 
menite, în fond, tot pentru 
dvs. Prin acele momente 
doamna încearcă să 
găsească noi motive 
pentru iubire. Aveți în
credere! Cred că ar fi 
poate prea mult dacă aș 
cere să-i fiți alături împăr- 
tășindu-va informațiile, 
hobby-ul și atâtea alte 
lucruri pe care le faceți în 
timp ce ea se ocupă de 
buna funcționare a. 
întregii familii.

ina DELEANU
■X.
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REMANIEREA 
GUVERNAMENTALA 

AR TREBUI ÎNCEPUTĂ 

CU VICTOR CIORBEA

Recunoaștere
tardivă

Președintele APR, Teodor 
Meleșcanu, consideră că re
manierea guvernamentală ar 
trebui începută chiar cu primul 
ministru Victor Ciorbea, rela
tează corespondentul 
MEDIAFAX. Teodor Meleș
canu a declarat, sâmbătă, la 
Cluj, că, dacă s-ar afla în pozi
ția președintelui Emil Con- 
stantinescu, ar decide înlo
cuirea miniștrilor Ciumara, 
Tăriceanu, Drăgulescu și Pe
trescu, însă l-ar menține în 
funcție pe ministrul Muncii și 
Protecției Sociale, Alexandru 
Athanasiu, pe care îl consi- 

uJerăcompetent

\ Concluzii pe marginea 
; discuțiilor 
! româno-israeliene
1 Premierii Victor Ciorbea 
I și Benjamin Netanyahu au 
| analizat modalitățile de dez- 
i voltare a cooperării bilate- 
I rale.

Cei doi premieri au con- 
I venit finalizarea unor acor- 
| duri pentru promovarea in- 
| vestițiilor în domeniul agri- 
. culturii, protecției mediului și 
1 turismului. Victor Ciorbea a 
I precizat că cele două părți 
| au convenit accelerarea ne- 
| gocierilor pentru încheierea
■ acordului bilateral de liber
■ schimb. Partea română spe- 
I ră că acest document va fi 
| semnat după vizita în țara 
| noastră a ministrului isra-
■ elian al Comerțului și Indus- 
! triei și după reuniunea comi- 
I siei mixte româno-israeliene, 
| care vor avea loc până la 
| sfârșitul acestui an.
i Șeful Executivului român 
! a anunțat că, în cursul săptă- 
• mânii viitoare, ministrul ro- 
I mân al Sănătății va efectua o 
| vizită în Israel, pentru a sta-
■ bili obiectivele privind cola
borarea în acest domeniu.

Președintele APR a re
cunoscut că mai mulți mem
bri ai partidului au primit 
propuneri de posturi în ca
drul Guvernului, însă aces
tea nu au fost făcute în cadru 
oficial. Meleșcanu a precizat 
că, deși rămâne deschis 
acestui gen de propuneri, 
membrii APR vor accepta 
posturi în Guvern doar în 
urma alegerilor.

Teodor Meleșcanu nu a 
exclus posibilitatea de a can
dida în anul 2000 pentru 
Președinție, însă doar dacă 
partidul pe care îl conduce îl 
va propune.

I 
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Autoritățile de la București 1 
au propus oficialilor isra- I 
elieni să coopereze pentru | 
dezvoltarea stațiunilor bal- i 
neo-climaterice române, de ! 
care “mulți israelieni se ara- 1 
tă interesați". I

O altă problemă abor- | 
dată a fost cea a situației | 
muncitorilor români din Isra- . 
el, guvernul de la București 1 
susținând necesitatea regie- I 
mentării acestei chestiuni | 
printr-un acord. |

Victor Ciorbea a spus că ■ 
partea israeliană a solicitat ■ 
oficialităților române sim- I 
plificarea formalităților în | 
domeniul adopțiilor de copii, | 
prin "eliminarea structurilor ■ 
birocratice și promovarea ! 
unor proceduri normale și I 
firești". |

Cei doi premieri au sus- | 
ținut intensificarea colabo- ■ 
rării economice, nivelul ac- ! 
tual al schimburilor corner- • 
dale (200 de milioane de | 
dolari în 1997) fiind con- | 
siderat de ambele părți ca ■ 
“inacceptabil”.

Mircea Ciumara recunoaș
te că promisiunile Guvernului 
privind relaxarea fiscalității nu 
au fost respectate în totalitate. 
Ministrul de Finanțe, Mircea 
Ciumara, afirmă că Executivul 
a fost nevoit să practice, în 
ultimele luni, o politică dură 
privind sistemul de taxe și 
impozite.

Ciumara recunoaște că, 
prin aceasta, actuala putere 
și-a încălcat o parte din promi
siunile făcute în campania 
electorală privind relaxarea 
fiscalității. El spune însă că 
acest lucru se datorează gău
rilor lăsate în economie de 
foștii guvernanți.

într-o declarație acordată 
PRO FM, ministrul Finanțelor 
a spus că, la preluarea manda
tului, actualii guvernanți s-au 
confruntat cu pierderi ale eco
nomiei naționale de 20.000 
miliarde de lei și cu datorii la 

^băncile de stat a căror acope-

Ilemisii1 reînnoită
Ulm Spineanu, ministrul Re

formei, și-a reînnoit demisia din 
funcția pe care o ocupa.

Cererea de demisie a fost 
depusă la 1 noiembrie. El și-a 
depus demisia la începutul lunii 
august. Motivul pentru acest 
gest este acela că “nu vrea să 
compromită procesul de refor
mă".

Spineanu a arătat că aceas
tă măsură survine și “pseudo- 
scandalului cu președintele FPS, 
Sorin Dimitriu". ,,Nu vreau să fiu 
parte în acest scandal, mai ales 
că acesta este alimentat sub
teran de anumite persoane", a 
spus Spineanu. El nu a mențio
nat care ar fi aceste persoane, 
dar a subliniat că este hotărât 
să pună capăt scandalului. Mi
nistrul și-a manifestat dezamă
girea că a fost mediatizat un 
“conflict care nu exista".

„Premierul mi-a spus că nu 
crede ceea ce a văzut în presă, 
în ultimul timp, despre mine șl 
că ar trebui să-mi văd de trea
bă", a spus Spineanu.

Referindu-se la Ministerul 
Privatizării, care ar urma să se 
înființeze în curând și care ar 
urma să fie condus de preșe
dintele FPS, Spineanu a apreciât 

rire s-a ridicat la 8.000 mili
arde de lei.

Ministrul Finanțelor preci
zează că reducerea impozi
tului pe salariu, la 1 septem
brie, a fost modestă. El spune 
că valoarea ei a fost determi
nată și de necesitatea com
pensării, în aceeași perioadă, 
a creșterilor de preț al gazului 
metan. Ciumara speră că, în
cepând cu 1998, sistemul de 
taxe și impozite să fie ceva 
mai blând. El crede că de la 1 
ianuarie impozitele pe salarii 
vor putea fi scăzute și mai' 
mult decât în prezent. De ase
menea, spune Ciumara, legea 
investițiilor va aduce o serie de 
avantaje în acest sens oame
nilor de afaceri români și străini.

Ministrul Finanțelor a mai 
afirmat că ar fi fost mai bine 
dacă s-ar fi pornit de la înce
put pe o politică de reducere a 
impozitelor, decât pe una a 
indexărilor salariale.

că aceasta contravine Consti
tuției, deoarece FPS trebuie să 
rămână persoană juridică, pentru 
a putea încheia în continuare 
contracte de privatizare. De ase
menea, el consideră că înfiin
țarea acestui minister ar conduce 
la creșterea birocrației și la înce
tinirea procesului de reformă.

Discuții privind 
SlabWea in domeniul 

producerii de energie
Autoritățile de la Chiși- 

nău și București au decis să 
analizeze posibilitățile de a 
produce în comun energie 
electrică, a declarat Adrian 
Severin, ministrul român al 
Afacerilor Externe. Autori
tățile moldovene și-au expri
mat, anterior, interesul pentru 
o eventuală cooperare în fina
lizarea lucrărilor de la reac
torul doi al Centralei de la 
Cernavodă, dar această ini
țiativă nu s-a concretizat din 
lipsă de fonduri. Părțile au 
convenit, de asemenea, înfiin
țarea unui grup de monitori
zare a modului în care preve
derile cuprinse în protocoalele 
Comisiei mixte interguver- 
namentale sunt puse în prac
tică, precum și crearea unui 
grup de lucru pentru “optimi
zarea" cooperării dintre Ro
mânia și Republica Moldova.

Severin a adăugat, la fi
nalul vizitei sale de o zi la 
Chișinău, că s-a discutat și 
despre posibilitatea creării 
unui centru cultural mixt în 
capitala Moldovei și a unei 
Fundații româno-moldovene 
pentru tineret.

Șeful diplomației române 
a avut și o întrevedere infor
mată cu John Evans, dele
gatul OSCE în Moldova, des
tinată, potrivit lui Severin, 

situației actuale și posibili
tății de soluționare a crizei 
tranșniștrene.

La finele întrevederii cu 
Adrian Severin, premierul 
moldovean Ion Ciubuc a pre
cizat că discuțiile au vizat, 
printre altele, evitarea unor 
restricții care “limitează" vo
lumul exporturilor dinspre 
România către Republica 
Moldova. Alte subiecte ale 
întrevederii au fost deschi
derea traficului internațional 
la punctul de frontieră Giur- 
giulești-Galați, precum și 
înființarea regiunilor de coo
perare de pe cursul inferior, 
respectiv superior al Pru
tului.

Ministrul român de Ex
terne Adrian Severin a între
prins, sâmbătă, o vizită de 
lucru la Chișinău. El a avut 
întrevederi cu președintele 
Petru Lucinschi, cu premie
rul Ion Ciubuc, cu ministrul 
moldovean de Externe, Ni- 
colae Tăbăcaru, cu vice- 
prim-ministrul Ion Guțu, care 
este și ministrul Economiei 
și Reformelor, cu președin
tele Parlamentului, Dumitru 
Moțpan, și cu liderii princi
palelor grupuri parlamen
tare, precum și cu șeful mi
siunii OSCE în Moldova, 
John Evans.

Varujan Vosganian, pre
ședintele PAR, declara, după 
întâlnirea de la Cotroceni din
tre președintele Emil Con- 
stantinescu și liderii partidelor 
politice și asociațiile civice din 
CDR, că cei prezenți au con
venit că "este necesară nu o 
remaniere guvernamentală, ci 
cf restructurare a activității de 
ansamblu a Guvernului în pri
vința comunicării dintre parti
de și a criteriilor de selecție a 
viitorilor miniștri". Vosganian 
a afirmat că nu au fost făcute 
nominalizări de miniștri vizați 
pentru remaniere. în schimb, 
s-a convenit asupra reducerii 
numărului de posturi de se
cretari de stat, Adrian lorgu- 
lescu, vice-președintele PAR, 
precizând că numărul aces
tora s-ar reduce cu 14 - 15

DIN CULISELE IN1ALNIRII DE IA COTROCENI
persoane. Miniștrilor cabine
tului Ciorbea li s-a sugerat 
"ședințe de guvern mai scurte 
și cu ordinea de zi precisă". 
Participanții au fost de acord 
că trebuie eficientizat și acce
lerat procesul de reformă, a 
spus Vosganian.

Adrian lorgulescu a afirmat 
că s-a convenit atribuirea unui 
mandat premierului Victor 
Ciorbea pentru a avea o 
atitudine "mai ofensivă și mai 
fermă" cu scopul de a elimina 
disfuncționalitățile existente la 
nivelul Guvernului, lorgulescu 
a spus că șeful statului a susți
nut ideea unei remanieri de 
fond care să vizeze ministerele 
economice, stabilindu-se ca 

ministerul privatizării să 
cuprindă FPS și agențiile de 
resort. Totodată, s-a propus 
ca ministerele să fie "monoco- 
lore", astfel încât ministrul și 
colaboratorii săi apropiați să 
fie membri ai aceluiași partid, 
lorgulescu a adăugat că la 
această propunere nu s-a o- 
pus nimeni.

Ticu Dumitrescu a readus 
în discuție problema dosarelor 
Securității, afirmând că "ni
meni nu s-a opus aprobării 
acestei legi”. Surse prezente 
la reuniune au spus că Ticu I- 
a criticat pe Mircea lonescu- 
Quintus, întrucât liderul PNL 
susține modificarea actului 
normativ promovat de Dumi

trescu și amendamentele pro
puse de Guvern.

Pe de altă parte, Petre 
Roman a declarat că PD este 
în favoarea unei remanieri 
guvernamentale cât mai ra
pide și cu respectarea proce
durilor constituționale. Roman 
a spus că noii miniștri care vor 
fi desemnați, trebuie să fie 
audiați în comisiile parlamen
tare și apoi validați în bloc în 
plenul Parlamentului. Liderul 
PD a susținut că remanierea 
guvernamentală trebuie făcută 
"cu temei constituțional". Deci
zia politică privind remanierea 
va fi luată de liderii celor 
patru partide ale coaliției 
majoritare, care o vor face 

publică, a arătat Roman. El a 
adăugat că PD dorește ca 
până la sfârșitul lunii 
noiembrie noii miniștri să fie 
validați de Parlament. Preșe
dintele PD a declarat că, în 
timpul consultării cu șeful sta
tului, a susținut înființarea unui 
post de ministru al Privatizării, 
care să controleze toate insti
tuțiile din acest domeniu. Ro
man a afirmat că sunt nece
sare menținerea Consiliului 
pentru Reformă în cadrul Exe
cutivului și coordonarea lui de 
către primul ministru. în opinia 
liderului PD, Consiliul pentru 
Reformă ar trebui să includă 
un secretariat de stat, care să 
creeze "o punte" către Uniu

nea Europeană și să contri
buie la dezvoltarea regională 
și la susținerea întreprinderilor 
mici și mijlocii.

PNL a cerut, la întâlnirea 
președintelui Constantinescu 
cu liderii formațiunilor din 
CDR, ca fiecare minister să fie 
repartizat integral unui partid 
din coaliția majoritară. Liderul 
PNL, Mircea lonescu-Quintus, 
a declarat, după întâlnirea de 
la Cotroceni, că această so
luție ar elimina disputele dintre 
miniștrii și secretarii de stat 
care aparțin unor partide dife
rite și ar face activitatea minis
terelor mai eficientă. El a ex
plicat prin situația de la Minis
terul Finanțelor, unde ministrul 
țărănist Mircea Ciumara și 
secretarul de stat liberal Dan 
Rușânu sunt în dezacord în 
privința politicii fiscale.
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VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂR1I

• Vând pianină "Barthol” 
Berlin, placă bronz. Vând ieftin 
ferestre noi. Tel. 214499 {9567)

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

• Vând teren intravilan în 
stațiunea Geoagiu Băi. Tel. 058 
733608 (3924)

• Vând 10.000 mp pădure, 
zona Balata, drum de acces. 
Tel. 620792 după masa (3929)

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

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

• Vând apartament trei ca
mere, excelent privatizare, 
parter înalt. Tel. 614186 (3912)

• Cumpăr spațiu comercial 
în Deva, amenajat la perter 
bloc. Tel. 623035 (9560)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandat, multiple 
îmbunătățiri.. Informații tel. 
621194 (9568)

• Vând casă cu grădină, 
teren agricol, pădure, baie, 
telefon etc. în corn. Petriș (linia 
Zam), sau schimb cu aparta
ment în Deva. Tel. 665148, 8- 
16, 665146 acasă. (9566)

• Vând casă mare, central, 
cu două anexe, în Deva, curte 
pavată cu marmură și acoperită 
cu sticlă. Tel. 617216 (9564)

• Vând casă și dependințe. 
Informații sat Totia, nr. 31 
(9563)

• Vând casă în localitatea 
Gelmar IAS. Informații tel. 060/ 
616647. (3184)

• Vând casă cu etaj în Ha
țeg. Relații tel. 770026 după 
ora 18. (2678)

• Vând Lancia Prisma Turbo 
Diesel, preț negociabil. Tel. 
626022 (3926)

• Vând Volkswagen Jetta, 
1600 cmc, Diesel, preț 5500 
DM. Tel. 660643 (3909)'

• Vând motor ARO Brașov, 
nou,16.500.000. Tel. 211400 
Deva (3969)

• Acum ÎN RATE !!! Cen
trale termice HERMAN SICO 
Italia, Germania, total auto
matizate, orice capacitate, 
gaz, motorină, cărbune, lemn. 
Distribuitor autorizat Imperial 
Orăștie.Tel/fax.054/642580. 
(2640)

• Vând jocuri distractive sală 
Flipper video, prețuri avan
tajoase. Tel. 651077. (3680)

• SC Prodlemn SRL din 
Băcia nr.10A vinde la prețuri 
avantajoase cozi pentru unelte 
și moară cu pietre tip Cugir. 
Informații la 672359 sau la 
domiciliu. (9131)

• SC Comturist Ancuța SRL 
Vața, str.Crișului nr.2, vinde en 
gros cașcaval, brânză, smân
tână, lapte, la prețuri avanta
joase. Tel. 209 Vața de Jos. 
(3683)

• Cumpăr talon Opel Kadett, 
an fabricație 1980-1984. Tel. 
054/230470, seara. (2585) .

•SC PRODANDEZITSRL, 
cu sediul în Cariera Valea 
Arsului Criscior angajează pe 
timp nelimitat CIOPLITORI IN 
PIATRA, în vederea confec
ționării de calupi 9x9x9 cm, 
18x18x18 cm și pavele 
abnorme, pentru export. Infor
mații la tel. 656417 (3918)

• BANCA "RENAȘTEREA 
CREDITULUI ROMÂNESC" 
CREDIT BANK angajează con
silier juridic. Condiții: studii de 
specialitate, vârsta maximă 45 
ani. Informații tel. 211853, 
211634 (3928)

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

• Agențiile de impresariat 
artistic Orbis Impres și D & B 
Trading CO selecționează tine
re cu aptitudini artistice (soliste 
vocale, dansatoare) pentru 
contracte externe. Relații la tel. 
228325 (3895/96)

OFERTE DE 
SERVICII

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

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

• A.F. Detour intermediază 
transport de persoane inter
național 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)

• Domnul Trufaș Emil Gavril 
din Deva a fost autorizat 
(13639/1997) să practice activi
tatea de comerț. (3916)

• La data de 28 noiembrie 
1997 Bod Mihai și Bod Eca- 
terina cheamă în fața instanței, 
la Judecătoria Deva, pe Nica 
Costică și Nica Polina, pentru 
ștergere de ipotecă. (3920)

• SC ARDEALUL SA DEVA 
convoacă în data de 29 no
iembrie 1997, la ora 10, ADU
NAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR, având la 
ordinea de zi: Aprobarea cesio
nării către SIF a acțiunilor 
aferente programului de priva
tizare în masă, distribuite cu titlu 
gratuit către populație. Adu
narea va avea loc la sediul 
Restaurantului "Transilvania" 
Deva. (9562)

LICITAȚII

• Vând autoizotermă 3,5 
tone, Americană Frumoasă, 
fabricație 1993, stare foarte 
bună. Informații tel. 057/ 
420640. (3185) '

• Vând Golf, 1990 și Dodge 
Caravan 1993. Prețuri atractive, 
tel. 611514. (9137)

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

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

• Spitalul municipal Hune
doara, cu sediul în Hunedoara, 
str.Victoriei nr. 14, organizează 
în data de 17 noiembrie 1997, 
ora 9, licitație pentru închirierea 
unui spațiu în vederea amena
jării unui cabinet de ortezare- 
protezare. Documentele licita
ției și informațiile suplimentare 
se pot lua zilnic între orele 9-15, 
la tel. 720629, 712975. (2584)

COMEMORĂRI

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

• Meditez matematică, cla
sele V-VIII. Tel. 615027 (3907)

• Vând bibliotecă "Ana S " 
(trei corpuri plus un dulap cu 
două uși), preț 4.000.000. Tel. 
214854 (3915)

• Cumpărăm semințe do
vleac (bostan), orice cantitate. 
Căutăm colaboratori. Tel. 069 
424696, 853689 (3921)

• Vând motor ARO Brașov 
fără anexe, 4.600.000 lei și 
cabină U 445, 1.200.000. Tel. 
613772 (2411)

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

• Cu durere în suflet soția 
Silvia, fiicele Lia și Jenica 
împreună cu familiile amintesc 
celor care l-au cunoscut pe

IOAN SAMOILESCU 
morarul din Simeria Veche, că 
la data de 13 noiembrie se 
împlinesc 6 ani de când a plecat 
din familia lui iubită. Bunătatea 
și chipul tău drag ne lipsesc. 
Dumnezeu să te aibă în pază ! 
(3893)

■

■
■

■
■
■

■
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1 franc elvețian

1 franc francez

100 lire italiene

5612 lei

1363 lei

465 lei

1 dolar SUA 7821 lei
1 marcă germană 4562 lei
100 yeni japonezi 6224 lei
1 liră sterlină 13367 lei

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

Cu sediul în Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, organizează 
licitație publică deschisă cu strigare, conform Legii nr. 58/1991, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru vânzarea următorului activ:

Denumirea activului: Secția de Prelucrare a Deșeurilor Metalice 
Valea-Șermagului

Obiectul de activitate'. Achiziționarea și pregătirea deșeurilor 
metalice din fontă, fier vechi și neferoase pentru încărcare în cuptoare

Adresa activului. Comuna Săsciori, nr. 284, jud. Alba, tel.: 058/732219
Prețul de pornire. 15,181 mild, lei
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 5 decembrie 1997, ora 9,00, la sediul 

societății, Direcția DME.
In c;tz de neadjudecarc la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință 

a licitației pe data de 16 decembrie 1997.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat zilnic de la sediul 

societății comerciale între orele 10,00-14,00.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până 

în ziua licitației, ora 8,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare.
Participanții la licitație vor face, în cazul vânzării activului, dovada 

consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din 
prețul de pornire a licitației, la casieria societății sau în contul nr. 30.15.3.80.01 
deschis la BCR Hunedoara.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă în prețul de pornire a , 
licitației, urmând ca terenul să fie vândut cumpărătorului activului conform 
prevederilor legale în vigoare.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 054/718549 sau 
054/715904.

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17
Vinde la prețuri avantajoase ceapă consuni import Ungaria. 
Informații suplimentare se pot obține la telefoane 213030, 213031, 
interior 33 sau 36.

FILIALA ELECTROCENTRALE
DEVA

transport persoane în comun, în regim de tură; 
dezinsecție, deratizare;

pază.
Caietul de sarcini se poate ridica de la Biroul Administrativ al Filialei 
Electrocentrale Deva-Mintia.
Termen de depunere a ofertelor: 28.11.1997.
Relații suplimentare la telefon: 211150, interior 115.

hk*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.C. R0MCAMI0N S.A.
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 

Organizează licitație pentru vânzarea de mijloace fixe 
(autovehicule) disponibile.
lista cu mijloacele fixe puse la vânzare se afla afișată la 
sediul societâtii.I

Licitația are loc zilnic la ora 10,00. 
Informații la telefoanele: 213030, 213031, interior 24.

______________ ________________________________________________________________________________j
.............. —— iii "...................... . ............................ ........................... ...i—n.i .. muu.  iii.   
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/•------------------------------------------------------>
'Administrația Permanentă1,i ’ i

a Taberelor Școlare
Hunedoara - Deva

i--------------- -------- . --I
| cu sediul în Deva, str. Andrei Șaguna, | 
I nr. 14, telefoane 214448, 219237 I
I Solicită oferte de reparații capitale la | 
| Tabăra Școlară Bulzeștii de Sus. | 
I Caietul de sarcini și informații suplimentare se I 
I obțin la adresa mai sus menționată!
I Depunerea ofertelor se face până la data de I
I 18.11.1997, ora 16.00, la sediul A.P.T.S. Deva. J

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

”S.C. CORVINTRANS SA“ himăiiit MM Dobra
cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2,

vinde prin licitație următoarele mijloace:

1. Autocamion R 8135 FBD 7 1 buc.

2. Autocamion R 8135 FOR 2 buc.

3. Autoizotermă R 8135 F 2 buc.

4. Autoizotermă R 10215 F 1 buc.

5. Autobasculantă R 19215 DFK 3 buc.

Vinde, de asemenea, prin licitație subansamble, 
piese și materiale refolosibile rezultate din 
dezmembrări.

Licitația are loc în fiecare zi de joi, ora 10, la 
L sediul firmei.

organizează în data de 28.11.a.c., 
ora 10, la sediul primăriei, licitație 

publică pentru:

® închiriere spațiu comercial cu profil 
alimentar
® vânzarea unor mijloace fixe (fânare, 
anexe, cocini)

în caz de neadjudecare, licitația se va 

repeta în fiecare zi de vineri, ora 10.00, 
până la sfârșitul anului 1997. (O.P.)

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

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

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

9

Pune la dispoziția 

cetățenilor Planșele 
Planului Urbanistic 
General al P.U.G.- 
ului comunei întocmit 
în 1997 pentru studiu și 
observații în perioada 
14.11.1997-21.11.1997.

S
T7 A 1\T IMPORTATOR DIRECT
JDj 5Calea 13 SeptembrieNr. 55/57 BUCUREȘTI

I TOOLS SRL~h tel. 3368223 fax 3369886 teVfax 4104313

pentru scule electrice manuale și consumabile mărci de renume

SKIL McCULLOCH PFERD
V 0

La noi, doar prețurile intra la apa!

CUMPĂRĂ 
în noiembrie 
la prețurile 

de acum un an!

• Prețuri incredibile: Libero Unisex Maxi - 1 350 lei/buc, preț la distribuitor.
• Prețuri mai mici cu cei puțin 30 % decât ia oricare altă marcă internațională de scutece.

Libero Unisex (pachet):

Articol buc/pachet Preț la distribuitor 
(fără TVA)

Preț la distribuitor 
(cu TVA)

Preț pe raft 
recomandat

Mini 3-6 kg 18 18 900 20 600 24 720

Midi 5-8 kg 16 18 900 20 600 24 720

Maxi 8-18 kg 14 18 900 20 600 24 720

Maxi + 10-20 kg 12 18 900 20 600 24 720

XL 12-25 kg 10 18 900 20 600 24 720

Pentru comenzi, vă rugăm adresațl-vă la:
First Romanian Distribution SRL la telefoanele:
București 220 15 62-69, Alexandria 326771, Bacău 176158, Brăila 614034. Călărași 312588, 
Constanța 682500. Craiova 197707, Drobeta-Turnu Severin 321053, Pitești 220425, 
Reșița 227229. Tulcea 550045.

Rom West Euro SRL la telefoanele:
Brașov 152015, Cluj 156661. lași 221380, Oradea 413969, Tg. Mureș 252915, Timișoara 
217034, Sibiu 228464, Suceava 253349,

Egly Romania SA la telefoanele:
Baia Mare 411083, Bistrița 221430, Cluj 121709, Miercurea Ciuc 112603, Tărgu Mureș 
255396, Satu Mare 712311, Sfântu Gheorghe 116963, Suceeava 21 4432, Zalău 612878

Fedra Impex SRL la telefoanele:
Arad 280065, Timișoara 182515, Târgu Mureș 132212. Oradea 130010, Hunedoara 713487

Locket Trading Ltd.*la telefonul:
Brăila 612972.

Exmil SRL la telefoanele:
Deva 661876, Oradea 137138
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Metamorfozele produse 
în ultima vreme în mineritul 
Văii Jiului, în mineritul din 
întreaga țară, i-au adus “la 
pace" și pe liderii de sindicat. 
Deși consideră că forța sin
dicatelor a scăzut la aproape 
jumătate din cât a fost nu cu 
mult timp în urmă, deși apre
ciază ca parșivă metoda 
Guvernului Ciorbea de 
restructurare și reorganizare 
a domeniului - prin acor
darea câtorva salarii bune 
celor plecați la cerere (“dar 
poate că era și prea mult să 
întindă programul până în 
anul 2005”) -, dl Toader Dan, 
vicepreședinte al Ligii Sin
dicatelor Miniere Valea 
Jiului, ne spune că grijile 
Ligii sunt încă multe.

- Care sunt acestea, die 
vicepreședinte? - l-am 
întrebat.

'•__________________________________

♦ »
A

Indexările și compensafiile 
acordate salariaților, precum și 
devalorizarea monedei na
ționale au determinat creșterea 
inflației, a declarat agenției 
MEDIAFAX analistul economic 
Iile Șerbănescu. Șerbănescu 
apreciază că susținerea 
Industriei este condiționată de 
sumele de la buget și de o 
relaxare a politicii in domeniul 
Inflației. “Dacă se închid 
ambele canale, sprijinirea 
industrie! ar trebui realizată din 
surse externe, ceea ce ar duce 
ia o creștere a datoriei statului. 
Balastul din industrie nu poate 
fi eliminat imediat și în aceste 
condiții cred că o inflație de 
40% - 50% pentru anul următor 
ar fi rezonabilă", a arătat Șer
bănescu.

Adrian Vasiiescu, direc
torul Direcției de Comunicare a 
BNR, spune că inflația de 6,5%

r vv ■ > ,a * - « 47 a f a

- Dacă cei “lăsați la 
vatră" au primit dintr-o dată 
sume de mai multe milioane 
de lei, pe care și-i vor 
economisi ori cheltui după 
cum vrea și poate fiecare, 
noi trebuie să avem grijă de 
sindicaliștii care au rămas în 
activitate. Ca urmare, ne-am 
preocupat să obținem in
dexarea salariilor atât pe 
trimestrul III, care nu se 
dădusek cât și pe trimestrul 
IV a.c. în acest sens, Liga 
noastră a purtat discuții cu 
Regia, cu purtătorul de 
cuvânt al Guvernului în 
relațiile cu sindicatele, dl 
Vlad Roșea, cu secretarul 
de stat în Ministerul 
Industriei și Comerțului, dl 
Nicolae Stăiculescu. în 
urma discuțiilor s-a ajuns la 
înțelegerea ca, de la 1 oc
tombrie 1997, salariaților 
RAH Petroșani să li se

pe tuna octombrie nu 
reprezintă o surpriză. Ei men
ționează că cea mai mare 
parte a acestei rate reprezintă 
inflația corectivă. "Din păcate, 
cam până în iuna martie a 
anului viitor vom avea corecții 
de prețuri care vor influența 
rata generală a inflației”, a 
apreciat Vasiiescu.

fn schimb, deaierui unei 
bănci comerciale spune că 
nivelul de 6,5% depășește 
previziunile sale în privința 
inflației. "Eu prognozasem 
pentru iuna octombrie o rată 
de 5,5%", a adăugat sursa 
citată. Pe piața monetară și 
valutară se simt deja inter
vențiile Băncii Naționale, care 
încearcă să calmeze pre
siunile inflaționiste. “Pro
blema pentru BNR este în 
acest moment inflația", a apre
ciat deaierui băncii comerciale. 

indexeze salariile cu 28,5 la 
sută.

Dar cu asta LSMVJ nu 
și-a încheiat misiunea pe 
acest an. în continuare, mai 
marii Ligii sunt preocupați de 
pregătirea clauzefor ce ur
mează a fi cuprinse în con
tractul colectiv de muncă pe 
anul viitor, a cărui negociere 
cu consiliul de administrație 
al viitoarei Companii 
Naționale a Huilei va începe 
în curând, de întocmirea 
celorlalte documente soli
citate la DMPS privind repre- 
zentativitatea sindicatelor.

L-am întrebat pe dl 
Toader Dan dacă în afara 
demersurilor permanente 
pentru obținerea de salarii, 
de diverse facilități, 
altminteri meritate (pentru 
minerii - mineri, din subteran 
- n.n.), sindicatele se mai 
preocupă și de altceva, de

In ultima perioadă, datorită 
politicii monetare restrictive a 
BNR, băncile au început să se 
confrunte, din nou, cu o lipsă 
de lichidități, ceea ce a dus ia 
creșterea dobânzilor. “BNR 
încearcă să mărească 
dobânzile și să țină cursul de 
schimb valutar pe loc", a 
precizat sursa citată.

Ei se aștepta, ca efect ai 
politicii monetare a BNR, că 
începând cu a doua parte a 
lunii noiembrie presiunile 
inflaționiste să se reducă, 
existând posibilitatea ca rata 
inflației pentru întreaga iună să 
se situeze sub 6,5%. “Dacă 
BNR își va păstra constant 
atenția asupra pieței, Inflația 
va scădea”, a declarat deaierui 
băncii comerciale. “Problema 
este că BNR încearcă să 
“peticească" Inflația, Iar 
creșterile mat reduse de 

exemplu de izvorul de unde 
vin banii, de munca oame
nilor, dar și de condițiile lor 
sociale.

- Noi, la Ligă, avem alte 
misiuni, iar ca partener de 
dialog - consiliul de admi
nistrație al Regiei, însă la 
exploatările miniere, sindi
catele se implică în dis
cutarea noilor organigrame, 
în programarea nivelului de 
producție, în stabilirea 
prevederilor din statutul vii
toarei Companii Naționale a 
Huilei Valea Jiului. în orice 
caz, eu sper, noi liderii Ligii 
și ai sindicatelor din unitățile 
miniere credem că va fi bine, 
mai bine decât până acum 
în mineritul Văii Jiului. Poate 
nu mâine-poimâine, dar nici 
peste mult timp.

Dumitru GHEONEA, 
Sabin CERBU 

X

prețuri nu vor fi o rezultantă a 
cererii șl oferte! de mărfuri 
sau a creșterii productivității 
sau a exporturilor", a 
adăugat el.

fn luna februarie, în 
momentul încheierii acor
dului de împrumut cu FMI, 
prognozele oficiale indicau o 
rată a inflației pentru această 
perioadă de 1,5% ■ 2,2% și o 
rată anuală (decembrie 1996 - 
decembrie 1997) de 90%. Ca 
urmare a unor corecții mai 
accentuate a prețurilor, în 
vară a fost modificată 
prognoza, estimăndu-se un 
nivel de 130% pentru acest 
an. In acest moment șl acest 
nivel a fost depășit, creșterea 
prețurilor de consum față de 
luna decembrie 1996 fiind de 
130,7%.

MEDIAFAX

PBtitii cu
9

La un demnitar al județului 
nostru a venit în audiență o fe
meie din satul Tîrnăvița, co
muna Brănișca, să se plângă în 
legătură cu pământul. Imediat 
ce a început să vorbească i s-au 
umplut ochii de lacrimi și a ținut- 
o tot în hohote până și-a spus 
necazul. Ce necaz anume? Că 
un vecin - i-a pronunțat și nu
mele - i-a luat cu forța o bucată 
de pământ și nu vrea să i-l dea 
înapoi. întrebată fiind a zis că 
are 72 de ani și a fost peste tot 
să se plângă de necazul ei, dar 
nimeni n-o bagă în seamă. Vino
vatul principal în cazul dum
neaei este primarul comunei 
Brănișca. De altfel, cu cel care i- 
a luat pământul se află în 
proces.

La sediul Primăriei Deva a 
avut loc ieri, 12 noiembrie, o 
conferință de presă organizată 
de partidele care formează 
Alianța Stângii. (PRM, PUNR, 
PDSR). Printre problemele dis
cutate au fost și cele privitoare 
ia cete două moțiuni înaintate 
recent în parlament, respectiv 
moțiunea agriculturii și cea a 
industriei. S-a precizat că 
acestea s-au dorit a fi un sem
nai pentru situația de
zastruoasă în care se află cele 
două ramuri economice.

' Rezoluție de urgență
Luând în discuție situația conflictuală de la SC REMPES SA 

Deva, CONFERINȚA FNS METAROM îșl exprimă întregul sprijin 
față de acțiunile întreprinse de sindicatul BLINDAJUL Deva șl 
le transmite membrilor sindicatului un mesaj de încurajare.

A IX-A CONFERINȚĂ A FNS METAROM 
------------------------------------------------- Aure! RADI, președinte y 

r ----- — — — “ —___________________________ "iI In Cupa României la fotbal j 
CORVINLL-DINAMO

0-1 (O-O)
j Atmosferă de meci mare ieri la Hunedoara, ca pe vremurile de aur ale | i fotbalului din orașul flăcărilor într-o partidă întotdeauna de cunoscută rivalitate, 
| cu Dinamo, de când hunedorenii evoluau pe prima scenă fotbalistică a țării.
, Numerosul public spectator a asistat la o luptă aprigă, Corvinul a fost 
| nevoit să se apere perioade îndelungate, făcând față cu succes atacurilor 
. dinamoviștilor, care și-au creat câteva faze bune de a înscrie, îndeosebi în 
| repriza a ll-a.
, Prima repriză s-a încheiat nedecis, însă, după pauză, Dinamo și-a întețit 
| atacurile la poarta lui Cedan și în minutul 61 FI. Petre reușește să marcheze 
. unicul gol al partidei: 0-1. Cu toate că Romicâ Gabor efectuează schimbări 
| în atacul formației sale, hunedorenii nu izbutesc egalareă, iar apărarea a I trebuit să facă față unor periculoase ocazii în careu. .

Revenim în ziarul de mâine cu o cronică de la meciul Corvinul-Dinamo. I 
-(S.CERBU.)

... lacrimi
L-am căutat în ziua aceea 

pe dl Cornel Cornean și nu l-am 
găsit. A doua zi însă am avut 
noroc. Primarul s-a cam su
părat auzind ce-i spunem și - 
ținem să precizăm - nu pe noi. 
A zis apoi :

- Să n-o credețil
- De ce?
- Fiindcă n-are dreptate. A 

primit pământ mai mult decât 
avea dreptul. Dar așa-i place 
dumneaei, să umble peste tot 
și să se plângă.

- Și să plângă.
- Da, să plângă, l-am spus 

de nenumărate ori că în zadar 
umblă.

- Are, ne-a spus, și un pro
ces cu vecinul.

- Are, și instanța va face 
dreptate.

Traian BONDOR

In legătură cu Iminenta 
remaniere guvernamentală, 
cele trei partide au susținut 
că ea nu va rezolva gravele 
probleme cu care se 
confruntă economia și 
societatea românească. 
(A.N.)

Concursul din 16^
* ■ «JkX X noiembrie 1997

ocupat în clasament, gazdele 
vor insista din prima repriză.

8. Reggina - Torino f. 1
Credem până în final în 

victoria gazdelor.
9. Salemitana (2) - Ravenna 

(12) 1
Mizăm pe gazde, pe 

punerea lor în luptă șl 
dorința de a se menține în 
lupta pentru titlu.

10. Treviso (14) - Pescara 
(17) p. 1X

Gazdele n-au cunoscut 
încă înfrângerea acasă dar, 
până îa pauză, poate fl 
păstrat (de oaspeți) un 
rezultat de egalitate.

11. Treviso - Pescara f. 1
Pescara a suferit 4 

înfrângeri în deplasare și are 
doar un singur rezultat de 
egalitate. Să realizeze mal 
mult în fața lui Treviso?

12. Verona (3) - Genoa (18) 
p. 1X

Se întâlnesc două foste 
echipe puternice în seria A. 
Sigur, acest meci poate fi 
apreciat și în funcție de locul 
ocupat în clasament de cete 
două echipe.

13. Verona - Genoa f. 1
Cu 5 victorii la activ 

(acasă) din tot atâtea 
meciuri, n-a Iertat pe nimeni 
până acum. Să o facă cu 
Genoa? Greu de crezut.

Chiar dacă în ziarul nostru 
s-au mai făcut referiri privind 
corectitudinea conducătorilor 
auto de pe autobuzele apar
ținătoare "Coratrans ", și nu 
numai, situația a rămas nes
chimbată.

Indiferent pe ce traseu 
circuli constați că practica este 
aceeași. La urcare în autobuz, 
dacă nu ți-ai luat bilet de ta 
casă, se achită contravafoarea 
biletului de călătorie, fără a 
pretinde eliberarea Iul, sau,
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Socotim că trei au fost 
evenimentele care au reținut 
atenția ieri, evenimente pe 
care le redăm succint.

• La Cotroceni a avut 
loc reuniunea extraordinară 
a Consiliului Suprem de 
Apărare a țării sub preșe
dinția dlul Emil Constan- 
tinescu. Cu acest prilej, s-a 
analizat, între altele, opor
tunitatea semnării de către 

| România a Convenției pen- 
| tru interzicerea utilizării 
. minelor antipersoană și dis
trugerea acestora. în felul

NĂRAVUL RIN FIRE N-ARE LECUIRE
după caz, la coborâre acesta se 
restituie șoferului. De aceasta 
nu se fac vinovați doar 
conducătorii auto, ci, poate, în 
primul rând no! călătorii, care 
nu pretindem de flecare dată 
legitimația de călătorie, lucru 
normal din moment ce o 
achităm. Ba, mal mult, unora // 
se pare normal să nu ceară 
biletul sau să-l lase șoferului la

F

acesta, țara noastră în
cearcă să se alăture țărilor 
vestice care au găsit 
necesar șl uman interzi-\ 
cerea utilizării acestui gen 
de arme care provoacă 
mutilări pe viață, atâta su
ferință.

• Un alt moment al 
zilei de ieri a fost greva de 
avertisment de cțouă ore de 
la Tarom. Liderul Federației 
sindicale de aici, Romeo 
lordănescu, a apreciat că 
această grevă a fost pro
vocată de nerespectarea 

coborâre. Este, parcă, un fel de 
înțelegere tacită.

Era o practică, chiar dacă 
s-a renunțat ia ea din motive 
financiare, ca pe mijloacele de 
transport în comun să se 
efectueze controale (pe CFR 
mat există, fapt constatat în 8 
nov.- n.n). Nu avansăm cifre în 
privința prejudiciului adus 
societății în favoarea câștigului

în atentie!
Ordonanței guvernamen
tale nr. 9 și va fl urmată de 
greva generală. Ordonanța 
prevede întocmirea unui 
program viabil de res
tructurare a Taromului nu
mai cu consultarea sin
dicatelor, program care să 
conțină și alte elemente - 
indexarea salariilor, dispo
nibilizarea de personal. Nu 
există, de asemenea, pro
grame de protecție socială 
a personalului dlsponi- 
billzat.

personal, dar credem că 
depășește cu mult salariul 
câtorva controlori. Și aceasta 
în condițiile când au fost 
desființate unele trasee din 
cauza nerentabilltățll.

Nu suntem autorizați să 
dăm soluții, reamintim doar o 
stare de fapt. Poate de data 
aceasta, chiar dacă nu este o 
noutate, cei îndreptățiți vor citi 
și vor lua măsurile ce se 
impun (M.E. T.)

• Pensionarii vor be- . 
neficia în continuare de 1 2 3 4 5 6 7 
reducerea cu 50 la sută a I 
transportului pe calea | 
ferată, măsură stabilită de | 
Ministerul Transporturilor, . 
deși fondurile alocate de 1 
Guvern pentru anul acesta I 
s-au epuizat, a precizat | 
președintele SNCFR. Ml- | 
nisterul Transporturilor și ! 
SNCFR vor găsi resursele 1 
necesare pentru supor- I 
tarea acestor servicii | 
sociale pentru pensionari. ■ 

Minei BODEAj

1. Cagliari (5) - Fidelis Andria 
(9)X

Având în vedere că în 5 
partide pe teren propriu 
gazdele au remizat de 4 ori, iar 
oaspeții au șl ei la activ - în 
deplasare - 2 meciuri încheiate 
la egalitate, mergem pe un 
meci nul.

2. Monza (19) - Foggia (11) X2
Cu o singură victorie acasă 

și patru meciuri încheiate 
nedecis, șansele par a fi de 
partea oaspeților.

3. Padova (20) - Ancona (15) 
1X

Gazdele ar putea obține a 
doua victorie acasă, însă nu e 
exclus ca Ancona să plece cel 
puțin cu un punct.

4. Perugia (7) - Castel di 
Sangro (10) 1

Gazdele sunt favoritele 
aceste! întâlniri, dar nu trebuie 
să omitem că șl oaspeții 
cedează greu în deplasare.

5. Reggiana (16) - Venezia 
(1)p. X

Până la pauză nu se pot 
întâmpla prea multe pe tabela 
de marcaj.

6. Reggiana - Venezia f. X2
In repriza a U-a, flecare va 

încerca să-și apropie victoria. 
Liderul are prima șansă.

7. Reggina (4)-Torino (8) p. 1
Pentru a nu pierde locul bun
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