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Am participat, de curând, la 
Brașov, la ședința Consiliului 
Național al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. După 
dezbateri aprofundate pe teme 
specifice presei, gazetariiprezenți 
la întâlnire au purtat un agreabil

dialog cu dna Ruxandra Popa, 
reprezentant al emigranților 
români din Elveția.

Invitata UZP a prezentat un 
raport privind emigrația română 
din Elveția, modul ei de 
organizare, relațiile cu autoritățile 
române - din cadrul ambasadelor 
ori din țară necesitatea unui dia
log mai strâns și mai fructuos, mai 
sincer, între emigranți și puterea 
actuală din România.

Dna Ruxandra Popa, fiica 
marelui arhitect Constantin Joja, 
care a realizat în 1938 primul 
proiect al Catedralei Neamului, a 
cărei construcție revine în atenție,

r ROMÂMIA KU BXISTÂ PE HARTA SSONSIAIiÂ a! 
JpHOnucÂTORTLCIH 0B EEFERE DIH IESTALAȚII

Recent s-a încheiat la 
| Paris, Franța, o nouă ediție a 
| expoziției internaționale pen- 
i tru tehnologii din construcții 

și instalații. Unul din vizitatorii 
' acestui important eveniment 
I a fost și dl ing. Zacheu 
| Josan, director general al 
| firmei “ Instalații GEVIS” S.A. 
| Impresia întreprinzătorului 
i român este că, deși s-au 
[ putut vedea multe lucruri noi, 
1 tehnologiile prezentate la 
I expoziție au fost în mare 
I_________________________

ROMANA
DEZBINATĂ

0 delegație a județului Hunedoara 
-laftunchen

a subliniat cu tristețe lipsa de 
coeziune și acțiune unită a 
emigrației române din țările în 
care au mânat-o vremurile, 
durerile, interesele, ceea ce îi 
slăbește legăturile cu țarâ- 
mamă, îi diminuează 
capacitatea de ajutorare a celor 
“de acasă".

La întrebarea pe care i-am 
adresat-o - Dacă emigrația 
română din Elveția este 
mulțumită de colaborarea cu 
puterea din România dna 
Ruxandra Popa a dat un răspuns 
lung, după un oftat prelung.

- Am sperat că schimbarea 
din 1989 din țară va duce și la 
punți cu românii de peste hotare. 
Nu ne-au prea căutat 
reprezentanții guvernului, ai 
președinției, nu ne-au prea 
întrebat de existența noastră 
departe de glia străbună care, să 
știți că nu este deloc ușoară, 
așteptând ca noi să facem pasul. 
Iar când l-am făcut, nu ne-au

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

parte cunoscute în România 
lucrându-se deja în țară cu 
multe dintre ele. A surescitat 
interes o instalație cu radiații 
infra destinată încălzirii unor 
mari hale industriale sau clă
diri înalte. Instalația rezolvă 
problemele generate pînă 
acum de imposibilitatea dis
tribuirii uniforme a fluxului 
caloric în asemenea incinte. 
Expoziția din acest an des
tinată reperelor de instalații 
s-a desfășurat pe o suprafață

Ieri a sosit la Miinchen 
o delegație a județului 
Hunedoara, condusă de 
președintele Consiliului ju
dețean, dl ing. Gheorghe 
Barbu. Reprezentanții ju
dețului nostru participă, în 
capitala bavareză, timp de 
trei zile, la Congresul anual 
al Programului european 
„POLIS”, finanțat de Co
munitatea europeană și 
axat pe problematica flui
dizării circulației pe dru
muri și a protecției me
diului.

De menționat că județul 
Hunedoara este primul din 
România care ia parte ca 
membru admis în cadrul 
Programului „POLIS”, 
grație unei „cărți de vizită” 
prezentată forurilor de 
conducere a Programului 
de către partenerii din 
comitatul englez Hamp
shire, cu care Hunedoara

de 8,5 ha, fiind prezente | 
1220 de firme din întreaga | 
lume. Dureros este faptul că | 
din toate aceste firme nici ■ 
una nu a fost din România. ! 
Au fost prezente în schimb 1 
firme din alte țări ale estului I 
Europei, cum ar fi Cehia, | 
Ungaria sau Slovenia. Acest | 
fapt denotă de la sine izo- | 
larea tehnologică în care ■ 
țara noastră se află față de ! 

economiile altor țări preten- ' 
dente de a intra în U.E.țA.S.) I 
_________________________I 

are solide relații de coo
perare.

Solicitarea hunedo- 
reană de aderare la Pro
gram a fost făcută la o 
recentă întâlnire care a 
avut loc la Chișinău și a 
fost aprobată printr-o ho
tărâre în ultima ședință a 
Consiliului județean.

După cum ne-a declarat 
dl Gheorghe Barbu 
înaintea plecării spre 
Munchen, cheltuielile dele
gației sunt suportate de 
Program și se scontează 
pe accesul la câteva fon
duri pentru dezvoltarea 
domeniilor amintite în 
județul Hunedoara. Alte 12 
județe din România bat 
acum la porțile Progra
mului european „POLIS”.

S-auzim de bine.

Dumitru GHEONEA

Valorifică > 
spanacul

<■ /

Urmărind valorificarea 
cât mai bună a po
tențialului productiv al 
Societății comerciale 
Agroserv 9 Brănișca, la 
această unitate a fost 
cultivată cu spanac o 
suprafață de 3 ha. Cultura 
a avut o bună dezvoltare, 
ceea ce a permis să fie 
valorificată la diverși 
beneficiari o cantitate în
semnată din acest pro
dus, astfel asigurându-se 
nu numai o folosire mai 
bună a pământului, dar și 
o importantă resursă de 
venituri bănești. (N.T.).

RĂMÂNE CUM NE-AM 
ÎNȚELES

Participând la telecon- 
ferințele organizate în lunile 
octombrie și noiembrie a.c., 
de către Ministerul Agriculturii 
și Alimentației cu Direcțiile 
sale de specialitate din ju
dețe, am putut constata, pe 
lângă unele aspecte îmbu
curătoare, cum o serie de 
probleme revin cu insistență 
în discuție, fără ca ele să fie 
soluționate. Departe de a 
constitui o performanță, este 
de notat, cum remarca vine- 

• rea trecută ministrul, dl Dinu 
: Gavrilescu, că în timp de 

două luni de zile s-au însă
mânțat peste 1,88 milioane 
ha cu culturi de toamnă, 
susținerea campaniei cu cu
poane având un rol însemnat 
în acest sens. Nu se poate 

I face însă abstracție de faptul 
că - așa cum afirmă cerce
tătorii agricoli - ieșirea semă
natului în afara epocii optime 
înseamnă înjumătățirea re
coltei, deci în loc de 6 sau 4 
tone grâu la ha se vor obține 

i numai 3 sau 2 tone. în 
privința stării de vegetație a 
culturilor, se constată că ea 
este mulțumitoare. în 

! intervenția sa, ministrul, în 
ciuda multor neajunsuri ce 
mai persistă în agricultură, a 
afirmat că lucrurile merg spre 

' normalitate. Dar să vedem 
cam ce ar putea să însemne 

l această normalitate.

■ Livrări de puieți
De la dl loan. Popa, șeful 

fermei Pepinieră a S.C. P.P. 
Geoagiu, am aflat că pănă 
acum s-au valorificat pentru 
plantare peste IO mii puieți 
ăin diferite specii. Livrările 
se desfășoară în continuare, 
timpul fiind favorabil pentru 
plantare, vânzarea puieților 
făcăndu-se și pe cupoanele pe 
care le-au primit proprietarii 
de pământ. Reamintim celor 
interesați că prețul este de 8- 
10 mii lei/bucata, iar la 
trandafirii ornamentali 
costul este de pănă la 12 mii 
lei/bucata. Pe lângă puieți 
și trandafiri, ferma mai are 
și ofertă de gard viu.

Cine se grăbește mai poa
te prinde încă trenul plan
tărilor de toamnă. (N.T.)

■ „Care pe care”.
Colegiul Național „Dece- 

bal" Deva a reprezentat ieri, 
18 noiembrie, județul nostru 
la faza zonală de la Arad a 
concursului „Care pe care", 
organizat de TVR Timișoara. 
(V.R.)

■ Frații Dobra se extind 
în comuna Băița 

funcționează în prezent 15 
asociații familiale și opt 
SRL-uri. Cea mai mare dintre

Dacă la floarea soarelui 
se estimează că ar exista un 
excedent de producție, apa
re cu totul anormală situația 
că unele fabrici mai zgârcite 
(care n-au dat 100 lei în plus 
pe kg producătorilor) solicită 
acum să fie ajutate să aducă 
semințe din import pentru 
prelucrare, lucru care nu 
prea este posibil în con
junctura economiei de piață. 
In privința soiei, deși s-a 
recoltat toată producția, se 
resimte acut lipsa acestui 
produs, ceea ce necesită ca 
în loc de porumb în primă
vara viitoare să crească 
suprafața acestei culturi care 
are desfacere asigurată. 
Producătorii de struguri și de 
vin au fost îndrumați s-o ia la 
talpă și să-și găsească sin
guri piețe de desfacere. Cât 
privește porumbul, recoltatul 
era realizat de pe 95 la sută 
din suprafață, cu o producție 
de 11,60 milioane tone.

într-o mare suferință se 
găsește cultura sfeclei de 
zahăr și producția de zahăr, 
fiind necesare importuri. 
Dificultatea - cum se știe - 
constă în suprafețele reduse 
cultivate și producțiile slabe 
obținute la ha, fapt ce

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

acestea este cea a fraților'*  
Dobra. Moara lor macină o 
făină foarte bună, iar 
brutăria coace o pâine 
gustoasă. Afacerile fraților 
Dobra se extind mereu. în 
ultimii ani ei au ridicat în 
satul de reședință a co
munei o clădire frumoasă la 
parterul căreia au ame
najat o sală mare și tot ce 
este necesar pentru orga
nizarea de nunți, botezuri, 
întâlniri amicale ș.a. Gân
durile celor doi Dobra însă 
nu se opresc aici. (Tr. B.J

■ Abonamente la 
revista “Apicultura”
După cum am aflat la 

Filiala din Deva a Aso
ciației Crescătorilor de 
Albine, prin filiala și 
cercurile apicole din județ a 
început contractarea de 
abonamente la revista de 
specialitate “Apicultura" 
pentru anul 1998. Pu
blicația respectivă care are 
o îndelungată tradiție este 
nu numai utilă, dar și 
necesară, în special înce
pătorilor în ale apiculturii, 
dar și celor consacrați, 
având în vedere faptul că ea 
cuprinde și tratează o arie 
largă de probleme, inclusiv 
noutățile pe plan mondial 
în domeniu. (N.T.J

FLASH
DEPARTE DE AGITAȚIA
O pace și-o liniște de 

început de lume domneau 
peste Cărmăzănești, un sat 
aflat departe de larma aglo
merărilor urbane. Doar apa 
curgătoare, pe firul căreia 
sunt înșirate gospodăriile, mai 
tulbura liniștea unei amiezi 
însorite, în care vara parcă 
arunca în urmă o caldă privire 
de regret că ne-a părăsit prea 
devreme. Plouase peste 
noapte și aerul avea aroma 
pământului reavăn, iar drumul 
de la Gurasada la Căr
măzănești era presărat de 
bălți printre care mașina 
trebuia să se strecoare ca 
printre jaloane.

Prin curți puteai vedea 
oameni trebăluind, pe uliță 
femei plecate cu rufele la 
spălat. Acum satul nu mai are 
populația de altădată, chiar 
dacă riu e părăsit ca alte 
așezări. Mai sunt vreo 30 de 
familii cu vreo 60-70 de 
oameni, aproximează dna 
Georgeta Alba, învățătoare. 
Unii au murit, alții au plecat la 
Deva. Poate' de aici și 
impresia de liniște, față de 
localitățile foarte populate. Dar 
dincolo’de liniștea aparentă și 
aici oamenii au probleme și 
necazuri și aici se derulează 
drame și suferințe, multe 
datorate izolării.

ORAȘELOR
La un sat cu o populație 

nu prea numeroasă nu-i de 
mirare că în patru clase sunt 
doar 7 elevi. De aceea sala 
de clasă a fost amenajată într- 
un spațiu mai mic, ce poate fi 
mai ușor încălzit și e mai 
luminos. Elevii? Sunt buni 
unii, slăbuți alții. Iar spre 
deosebire de cei de la oraș ei 
trebuie să plece cu lecțiile 
bine clarificate din clasă, 
acasă fiind trimiși cu vitele 
sau neavănd cine să-i ajute 
să-și facă temele.

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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băgat în seamă. Mai degrabă am 
primit răspuns de la Cancelarul 
german Helmut Kohl decât de la 
ministrul de externe român Adrian 
Severin, de exemplu. Poate și unii 
dintre noi, din exil, sunt prea 
orgolioși, alții nu văd decât 
propriile interese, nu-și întind 
mâinile unii altora, însă la fel se 
comportă și destui români din țară 
care ne vizitează în străinătate.

Câțiva foști demnitari, 
cunoscuți de dvs., au venit în 
Elveția și ne-au păcălit, ne-au 
dezamăgit. Au cerut bani în 
anumite scopuri și i-au folosit în

PENTRU OBȚINEREA CUPOANELOR 
DE CĂLDURĂ

Au fost aprobate, de 
către Guvern, normele 
metodologice care regle
mentează modalitatea de 
distribuire și utilizare a 
tichetelor valorice des
tinate plății energiei 
termice, in sezonul rece, de 
către unele categorii ale 
populației.

Cupoanele, în valoare 
de 110000 lei, vor fi maro, 
iar cele de 40000 vor fi 
verzi. Cele în valoare mai 
mare vor fi acordate 
familiilor cu venit net 
mediu lunar mai mic de 
275000 lei/membru al 
familiei, iar cupoanele de

DEPARTE DE AGITAȚIA 
ORAȘELOR

(Urmare din pag. 1)

Dacă cei mai mici sunt 
ocupați cu școala, cei aflați la 
polul opus, vârstnicii,' și 
desigur femeile frecventează 
bisericuța, de lemn. De la 
înăltimea’așezării sale, sporită 
și de semeția turlei, micuța 
biserică parcă ar vrea să le 
spună sătenilor că ea trebuie 
să le domine nu numai satul 
ci și viața și faptele lor. Le 
amintește credincioșilor de 
îndatoririle lor, de respectul pe 
care trebuie să i-l poarte și 
pentru vârsta sa memorabilă. 
Dl Remus Lupaș, preot, ne-a 
arătat acest monument istoric 
din sec. al XVIII-lea, despre 
care cei de vârsta a treia spun 
că așa o știu de când s-au 
născut. Dar biserica ce-i poate 
primi în interiorul său pe toți 
credincioșii ar avea nevoie de 
reparații la acoperiș (“atacat” 
de ciocănitori în căutarea 
insectelor).

MIERCURI 
1» NOIEMBRIE

TVR I
! 6.00 România: ora 6 fix!
| 8.30 D a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
. N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
! Timișoara 12.05 Secretul (s/ 
I r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 
| Tradiții 16.30 Tribuna
■ partidelor parlamentare
■ 17.10 Sailor Moon (d.a) 
I 17.35 Casă de piatră (s) 
| 18.00 Medicina pentru toți: 
. „Bolile reumatice” 19.00 
• Sunset Beach (s) 19.55 
I Doar o vorbă săț-i mai 
| spun! 20.00 Jurnal, meteo,
■ ediție specială 21.00 Teatru 
I TV: „Doi pe o bancă” 23.00 
I Jurnalul de neapte 23.15 
| Magazin sportiv 23.45
■ Cultura în lume (do) 0.15 
1 Camei Planet Radio Direct 
I Rock Live. 

interese personale. Așa au 
procedat Dumitru Mazilu, 
Athanasie Stănculescu, alții. Și pe 
Mihai Băcanu l-am ajutat. Am 
trimis o serie de ajutoare în țară, 
însă nu știm unde au ajuns, cine 
beneficiază azi de ele.

Interlocutoarea noastră 
aprecia că emigrația română, din 
câte cunoaște, este dezbinată nu 
doar în Elveția, ci și în alte țări; 
că români cu mai multe sau mai 
puține galoane pe umeri s-au 
comportat la fel de meschin ca în 
Elveția și în alte țări, umbrind 
imaginea României și a românilor; 
că înșiși membri ai ambasadelor 
României în anumite țări nu fac

40000 lei celor cu venit 
cuprins între 275001 lei și 
550000 lei/membru al 
familiei. Cei care se în
cadrează într-una din cele 
două grupe trebuie să 
anunțe asociația de locatari 
sau să se deplaseze per
sonal la primărie pentru a 
ridica un formular de cerere 
de câteva pagini. Cererea, 
un fel de declarație de 
venituri, completată, va fi 
depusă la asociațiile de 
locatari sau direct la 
primărie până la data de 25 
a lunii în curs. Conform 
Ordonanței nr.69/1997, 
primăriile sunt cele care

Un alt loc de interes 
pentru sat îl constituie maga
zinul mixt, restrâns în spațiul 
purtând firma “Bufet". 
Gestionar este părintele 
Lupaș, "în interesul 
sătenilor", susține dumnea
lui. Aceștia își pot procura de 
aici mărfuri alimentare și 
industriale, vinerea și pâine, 
plătindu-le cu bani sau la 
schimb cu produse luate la 
achiziții (fasole și semințe de 
dovleac).

La plecarea dintr-un 
asemenea loc fără agitație și 
poluare, în care oamenii nu 
trec grăbiți unii pe lângă alții 
parcă fără să se vadă ca l’a 
oraș, ci îi salută până și pe 
necunoscuți, te încearcă o 
ușoară părere de rău. Ai vrea 
sa zăbovești mai mult, ca 
liniștea să-ți pătrundă cât mai 
adânc în suflet, să uiți de 
stresul din orașe.

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) 14.00 Emisiune 
în limba maghiară 15.10 
Limbi străine: germană 
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Em. cu liceeni 19.30 
Dreptul la adevăr 20.00 
Secretul (s) 22.00 Un om cu 
greutate: Poliță pentru Iad 
(f. p. Italia/Franța/Ger.) 23.30 
Meridianele dansului 

decât să profite pentru ei și 
familiile lor. Iar exemple, după 
cum știm, n-au fost puține.

Și dacă-i atât de amară 
pâinea pe acolo și românașii 
noștri se izolează unii de alții, de 
ce nu se întorc “la vatră”, am mai 
intrebat-o pe dna Ruxandra 
Popa. Știm că unii s-au întors, a 
răspuns. Alții poate o vor face, 
însă eu și soțul meu, oameni 
trecuți de 70 de ani, suntem 
niște modești pensionari. Per
sonal, încă nu știu unde-mi vor 
putrezi oasele: la Zurich, lângă 
mama sau la București, lângă 
tata. Am 17 ani de emigrație, dar 
este dură, amară.

verifică veridicitatea 
documentelor până la 
data de 5 a lunii 
următoare și eliberează, 
pentru fiecare familie 
îndreptățită, un cupon 
maro sau unul verde. 
Acest cupon se va 
depune la asociațiile de 
locatari care trebuie să le 
deconteze la producător, 
adică la R.A.G.C.L.

Declarațiile de venit, 
făcute pe propria răs
pundere, trebuie să fie 
reale pentru a nu 
îngreuna sistemul destul 
de complicat.

Copii în vizită la Castel.
Foto: Anton SOC AC!

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 
Urmărire la New Orleans (f/ 
r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Iute ca vântul (dramă SUA 
1993) 16.00 întoarcerea 
Sfântului (s) 17.00 Muppets 
Show (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Evadare din 
întuneric (thriller SUA 
’96)21.30 Doctor Bramwell 
- o femeie ambițioasă (s, ep. 
11) 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

RĂMÂNE CUM NE-AM 
ÎNȚELES

(Urmare din pag. 1) 

denotă o lipsă de colaborare 
între producători și fabrici. 
Nu este deci de mirare că pe 
piața internă vin oferte, la 
concurență, dinspre Ucraina 
prin Republica Moldova. 
Poate că dacă importul ar fi 
contingent, situația s-ar 
schimba pentru încurajarea 
producătorului autohton.

Cu referire la fructe, ad
junctul ministrului, dl Kovacs, 
spunea că poate DGAA s-au 
gândit și la rezervele pentru 
iarnă. Ce naivitate însă, 
dacă se are în vedere că prin 
fostele depozite ale ILF bate 
vântul. Din cauză că nu mai 
au facilități la credite cu do
bânzi preferențiale, nimeni 
nu mai face stocuri de 
legume - fructe. în vreme ce 
se spune repetat că județele 
Vâlcea, Dâmbovița și altele 
oferă mii de tone de mere la 
400-500 lei/kg, iar acum în 
orașe se vând cu 1800-2500 
lei/kg, iar la București se 
găsesc importuri cu 4000- 
6000 lei/kg, nu se mai fac 
stocuri de iarnă, fiind 
previzibil ce costuri vor fi la 
primăvară.

în privința industriei ali
mentare, de prelucrarea căr
nii se ocupă peste 3000 de 
agenți economici, 71 la sută 
din producția dată spre con
sum provenind de la sectorul 
privatizat. Capacitățile socie
tăților comerciale sunt

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) 12.4C 
Mamma Roma (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Țânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s) 17.00 Știri17.15 
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 1987, ultima parte) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 233) 
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 
39) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.45 Vis de 
ianuarie (f. Rom. ’79) 

utilizate sub 25 la sută. Din 
cauza scăderii efectivelor de 
animale a fost redusă serios 
și producția de preparate și 
conserve comparativ cu anii 
anteriori.

Rețeaua de colectare a 
laptelui este formată din 10 
mii de puncte de profil, dar 
plata nu se face la timp. 
Agenții privați asigură 74 la 
sută din consumul de lapte.

în altă ordine de idei, au 
revenit deseori în discuție, 
din partea județelor, pro
blemele legate de dis
tribuirea cupoanelor pentru 
agricultori, de asigurarea 
îngrășămintelor și motorinei 
cu 25 la sută reducere (fără 
taxă de drumuri), acordarea 
de fonduri necesare com
baterii șoarecilor (400 
milioane lei numai pentru 
județul Timiș unde sunt 3-4 
șoareci/mp, distrugând pro
ducția agricolă), acordarea 
stimulentelor promise pen
tru specialiștii agricoli care 
au preluat de la Semrom cel 
puțin 5 tone sămânță de 
grâu pe care au distribuit-o 
producătorilor agricoli ș.a. 
Rău este că, deși sunt 
recepționate, nu toate 
semnalele venite din județe 
își găsesc ecoul cuvenit, 
multe treburi rămânând cum 
ne-am înțeles în tren, adică 
să fie soluționate la sfântul 
... așteaptă.

ANTENA l-DEVÂ'i
08.00-08.15 Știri Io- | 

cale (r) ,
17.30- 17.45 Interviul 1

săptămânii |
17.45-18.00 Știri Io- ( 

cale
19.30- 19.45 Știri Io- |

cale (r) |

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program i 

comercial PRO TV Deva 1 
(r) I

06.45-07.00 Știri Io- i 
cale (r)

09.45-10.15 Program I 
comercial PRO TV Deva l 

18.00-18.05 Știri pe ' 
scurt I

18.05-18.15 No corn- | 
ment - realiz. A.Bena .

18.15-18.25 „Vorbiți I 
aici” - realiz. A.Bena |

22.05-22.15 Știri Io- , 
cale '

__________________________________/

Miercuri, 19 noiembrie

□BERBEC 
(21 III - 20 IV)

în mod surprinzător azi 
sunteți foarte impre
sionabil, așa că evitați 
activitățile deosebite. 
Acordați mai multă atenție 
semenilor aflați în impas. 
□TAUR 
(21 IV-21 V)

Multă alergătură, con
tacte cu persoane mai ti
nere, care vă avantajează. 
Comunicarea cu cineva 
aflat departe e dificilă.
□ GEMENI 
(22 V - 22 VI)

Realizarea socială a 
unui membru al familiei vă 
bucură. Afacerea care vă 
tentează presupune și o 
doză mare de risc. Evitați 
speculațiile.
□RAC
(23 VI - 23 VII)

Dacă nu reușiți să vă 
adunați gândurile nu veți 
reuși să faceți nimic. Po
sibil să aveți o mare 
surpriză profesională. 
Avantajele vin prin per
severență.
□LEU
(24 VII - 23 VIU)

Popularitatea vă crește 
prin relațiile de la slujbă. 
Deși e dificil, veți ajuta un 
prieten. Atenție la neîn> 
țelegerile cu vecinii, căci 
v-ar putea strica ziua.
□ FECIOARA 
(24 VIII - 22 IX)

Chiar dacă veți dobândi. 
o sumă de bani nu forțați 
norocul. în finalizarea unui, 
lucru de mai mult timp 
început vă va ajuta un 
prieten.
□BALANȚĂ
(23 IX-23 X) |i|

Rezolvați problemele cu 
locuința azi, altfel vă veți 
plăti comoditatea mâine. 
Nu luați în seamă po
sibilele reproșuri ale unui 
vecin.
□SCORPION 
(24X-21 XI)

Vă simțiți epuizat, deși 
n-ați făcut eforturi deo
sebite. Vă remontează 
vestea că proiectele dv au 
stârnit interesul șefilor. 
□SĂGETĂTOR 
(22 XI - 20 XII)

Discuția cu unul dintre 
părinți vă pune pe gânduri. 
Chiar dacă situația nu stă 
chiar atât de rău nu vă 
puteți relaxa. Noroc cu 
ideea pe care-o are 
partenerul de viață. 
□CAPRICORN 
(21 XII - 191)

Posibil ca cineva din an
turajul dv să fie promovat 
și veți sărbători cu prie
tenii. O anumită instabi
litate v-ar putea crea 
probleme serioase.
□ VĂRSĂTOR 
(201-18 II)

Câștigurile bănești ale 
partenerului de viață vă 
bucură. Sunteți preocupat 
și de chestiuni oculte, de 
experiențe ieșite din co
mun.
□PEȘTI 
(19 II - 20 III)

Liniștea de care aveți 
nevoie vă poate veni din 
discuția cu partenerul de 
viață. Nu veți obține re
zultatele scontate din 
speculațiile pe care in
tenționați să le faceți.

neeescep
K________________________________ /
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Campionul Mihai Leu avea nevoie doar de 

puțină înțelegere...
Ing. Ion Bădin, cunoscut cola

borator al presei de specialitate, înfo
cat susținător al sportului și sporti
vilor hunedoreni, ne mărturisea la 
sfârșitul săptămânii trecute surprin
derea că cel mai reprezentativ boxer 
profesionist din România, născut și 
crescut la Hunedoara, nu a găsit 
înțelegerea chiar la unii concetățeni 
de-ai săi, mai precis spus, la câțiva 
dintre consilierii locali: la mijlocul 
săptămânii trecute, într-o ședință 
extraordinară, trebuia să se anali
zeze planul urbanistic “Extinderea și 
modernizarea spațiului comercial 
Marco-Snack” și să se ia în discuție 
aprobarea concesionării terenului 
necesar pentru înfăptuirea planului 
firmei Marco Exim Moda SRL, patron 
Mihai Leu, fără licitație publică. Pro
iectul a fost respins, 9 consilieri vo
tând împotrivă. Perfect legal, demo
cratic. însă, rememorând marele 
succes al boxerului Mihai Leu, de 
cucerire a titlului de campion mon
dial la box profesionist, intensele 
trăiri sufletești ale românilor, ale 
hunedorenilor, care l-au primit cu 
mare cinste și onoruri, mândrindu-

se, pe bună dreptate, cu marea 
performanță a concetățeanului lor, 
cunoscut de acum în întreaga lu
me, nu putem să nu ne manifestăm 
amărăciunea că s-a și uitat primi
rea la primărie a lui Mihai Leu, unde 
au fost prezenți și distinșii consilieri, 
care, de fapt, l-au și înnobilat apoi 
cu titlul de cetățean de onoare al 
Hunedoarei.

Privind în viitor, Mihai Leu și-a 
exprimat dorința de a deschide o 
școală de box pentru tinerii talentați 
și care vor să se dedice sportului cu 
mănuși, lată o inițiativă mai mult 
decât lăudabilă: pentru prima oară 
un mare sportiv hunedorean nu-și 
uită meleagurile natale, vrea să 
crească la Hunedoara alți urmași, 
viitori campioni naționali, și de ce 
nu, campioni europeni, mondiali? 
Și cum va izbuti Mihai Leu să-și îm
plinească visul dacă nu va pros
pera, dacă nu-și va îmbunătăți sta
rea financiară care să-i permită or
ganizarea școlii de box și funcțio
narea ei după toate regulile boxului 
profesionist.

Sabin CERBU

de Comisia 
Campionatului 

județean

DIVIZIA P - JUNIORI

Azi, U 
fotbal

ROMÂNIA

SPANIA -ROMÂNIA
Astă seară, de la ora 22,30, reprezentativa 

noastră de fotbal va susține prima sa partidă 
de verificare pentru CM ’98, în compania 

puternicei echipe a Spaniei. Pe lângă
cunoscuții consacrați - Hagi, Gică Popescu

D. Petrescu, Prodan, Lăcătuș ș a.,
noutățile de marcă din lot

sunt Cătălin Munteanu, 
Alin Stoica și Lucian 

Marinescu. 
Sigur, partida va 

fi transmisă la 
Radio

o București, pe 
programul 1 

iS.C.'i

. . . . . . . . > 
Duminică, 

în Cupa României
Duminică, de la ora 11, are 

loc prima etapă a fazei județene 
a Cupei României la fotbal pentru 
ediția '98 - ’99. Din program reți
nem câteva dintre aceste partide: 
Fotbal Start Deva - Min. Aninoasa; 
Aliman Brad - Victoria Călan; 
Santos Boz - Min. Ghelari; Unirea 
Vețel - Constructorul Hunedoara; 
Victoria Dobra - Casino Ilia; 
Avântul Zdrapți - Metalul Crișcior; 
Foresta Orăștie - Minerul 
Livezeni; Gloria Bretea Română - 
Minerul Bărbăteni. (S.C.)

\____________ ___________/

în ultimele etape ale Campionatului 
Diviziei D seniori și juniori, unele jocuri s-au 
disputat într-o stare de indisciplină: 
amenințări, injurii, lovirea arbitrilor de către 
unii jucători și instructori sportivi și oameni 
de ordine (I), la care au “contribuit” și unii 
membri din conducerea secțiilor de fotbal 
prin cuvinte greu de suportat! într-un 
asemenea climat de tensiune și nervozitate 
s-au disputat meciurile de fotbal dintre 
echipele MINERUL LIVEZENI - CFR 
MARMOSIM SIMERIA și RETEZATUL 
HAȚEG -ASA AURUL BRAD.

Comisia Campionatului Județean, 
analizând cu factorii de răspundere ai celor 
două asociații cauzele actelor de 
indisciplină, a hotărât:

W pentru slaba preocupare de 
organizare a celor dpuă partide de fotbal, 
amendarea A.S.Minerul Livezeni cu 100000 
lei, iar A.S.Retezatul Hațeg cu 250000 lei și 
ambele asociații sportive, cu ultim 
avertisment;

W suspendarea din activitatea 
competițională pe un an a instructorului 
sportiv Borcea Mircea, a masorului Gram 
Jiga și a jucătorului Sandache Marian, toți 
de la_ Minerul Livezeni;

suspendarea din activitatea 
competițională a jucătorilor Trăiănoiu Alin 
pe 6 luni și amendă, Marin Liviu 8 etape și 
amendă, ambii de la AS Retezatul Hațeg;

W pentru repetate injurii și amenințări 
la adresa brigăzii de arbitri, instructorul 
sportiv Guran Voicu de la AS Metalul Crișcior 
a fost sancționat cu amendă și suspendat 
din activitatea competițională pe 6 luni.

Pentru comportări necuviincioase, injurii 
la adresa arbitrilor, lovirea intenționată a 
adversarului, Comisia județeană a hotărât 
suspendarea din activitatea competițională 
pe câte 3 etape a jucătorilor: Olteanu Flavius 
- Gloria Geoagiu, Matei Petru și Pleșa 
Claudiu - Metalul Crișcior, Gabor Florin - 
Dacia Orăștie, Korpadi Kâroly - Fotbal Start 
Deva. Au mai fost suspendați pe câte două 
etape jucătorii: Păsat Sergiu - Min. Ghelari 
și Lupea Claudiu - ASA Aurul Brad. Arbitrul 
Vasile Capotescu (Hunedoara) a fost 
suspendat pe 2 etape pentru aplicarea 
eronată a regulilor de joc la meciul Casino 

Jlia - Dacia Orăștie.

DIVI2IA Bl
■
■
■
■
■
■

Rezultatele etapei a 15-a: Astra Ploiești -F.C.Onești ■ 
1-0; Poiana Câmpina - F.C.Brașov 3-2; Dacia Brăila - Rocar Buc. 1- ■ 
2; Tractorul Bv. - Dunărea Galați 5-0; Precizia Săcele - Metalul ■ 
Plopeni 1-0; Petrolul Moinești - Dunărea Călărași 3-0; Gloria Buzău " 
- Foresta II Fălticeni 4-2; Midia - Metrom 1-0; Poli lași - Nitramonia B 
Făgăraș 7-0. ■

în organizarea Ministerului Educației Naționale și a 
Federației Române de Atletism, în data de 16 no
iembrie s-a desfășurat la Târgu Jiu etapa finală a 
Campionatului național școlar de cros la care au parti
cipat 640 de elevi din întreaga țară. La această compe
tiție, sportivii care au reprezentat județul Hunedoara au 
avut o comportare meritorie, urcând de patru ori pe 
podiumul de premiere. La categoria 11-12 ani fete, 
Alina Istudora de la Șc. gen. nr. 6 Hunedoara a obținut 
locul I și echipa municipiului Hunedoara a ocupat locul 
I, fiind declarată campioană națională școlară, având 
următoarea componență: Alina Istudora, Andra Arde
lean, Dana Ivașc și Victorița Roman. De remarcat fap
tul că sportivele din municipiul Hunedoara sunt pregă
tite de maestra sportului Marieta llcu.

La categoria 11-12 ani băieți locul III la individual a 
fost obținut de sportivul devean Alin Nicoară, iar echipa 
Grupului Școlar Sportiv Deva s-a clasat pe un merituos 
loc II, având în componență pe Alin Nicoară, Cosmin 
Zăgărin, Emil Stănilă și Marius Avădanei. Felicitări tuturor 
acestor elevi și profesorilor care-i pregătesc pentru 
frumoasele rezultate obținute.

Prof. Mircea SÂRBU
■— ■ ----------

2 CLASAMENTUL:

■ Etapa viitoare:F.C.Onești - Midia Năvodari; A.S.Ploiești - ■
■ Dacia Brăila; Dunărea Galați - Gl. Buzău; Dun. Călărași - Precizia ■
" Săcele; Met. Plopeni - Tractorul Bv.; Nitramonia - Petr. Moinești; F.C. JJ 
B Bv. - Poli lași; Metron Bv. - Poiana Câmpina; Foresta II Fălticeni - B 
B Rocar. B

■
■ 1. ASTRA PL. 15 12 3 0 31-7 39

■
■

■ 2 F.C.ONEȘTI 15 11 1 3 40-14 34 ■
■ 3. F.C.BRAȘOV 15 9 3 3 30-10 30 ■
■ 4. TRACTORUL BV. 15 9 3 3 23-13 30 ■
■
■ 5. PRECIZIA 15 9 2 4 27-14 29 ■
■ 6. PETR.MOINEȘT1 15 8 1 6 31-20 25 ■
■ 7. MIDIA NĂV. 15 8 1 6 23-24 25 ■
■ 8. POIANA CÂMPINA 15 7 2 6 29-25 23 ■
■ 9. ROCAR BUC. 15 7 2 6 20-24 23 ■

■
■ 10. POLI IAȘI 15 7 1 7 27-21 22 ■
■ 11. METROM BV. 15 6 3 6 14-15 21 ■
■ 12. FORESTA II FĂLTICENI 15 4 4 7 18-32 16 ■
■ 13. GLORIA BUZĂU 15 3 5 7 17-29 14 ■
■
■ 14. DACIA BRĂILA 15 4 1 10 28-32 13 ■
■ 15. METALUL PLOPENI 15 3 4 8 8-25 13 ■
■ 16. NITRAMONIA 15 3 1 11 19-32 10 ■
■ 17. DUN.GALAȚI 15 2 3 10 14-33 9 ■
11
■ 18. DUN.CÂLĂRAȘI 15 2 2 11 11-40 8 ■

■
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RenlWMk grapei a 
(prim© «Sa retw)

Min. Ghelari 
CFR Marmosim
Casino Ilia 
Victoria Călan 
Constr. Huned.
Paroșeni-Vulcan
Metalul Crișcior

- Aurul Brad
- Min. Bărbăteni
- Retezatul Hațeg
- Dacia Orăștie
- Min.Teliuc
- M. Livezeni (neprez.)
- Min. Aninoasa

curnttmii
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ASA-AURUL BRAD

F.C. PAROȘ-VULCAN
F.C.DACIA ORĂȘTIE

CFR MARM-SIM

CONSTRUCT. HUNED.

VICTORIA CĂLAN

MIN. BĂRBĂTENI

MIN. ANINOASA

MIN.GHELARI

10. CASINO ILIA

11. MIN. TELIUC

12. MIN. LIVEZENI

13. MET. CRIȘCIOR

14. RETEZATUL H.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

11

10

10

8

8

6

6

7

6

4

3

2

3

2

1

3

2

3

2

3

3

0

1

0

1

4

O

1

2

1

2

3

4

6

5

7

7

10

10

8

11

11

0 - 8
2 - 1
8 - 1
2 - 0

13 - 0
3 - 0
1 - 3

71-13

69-13

53-“ 5

34-22

52-26

29-23

34-32

38-35

19-30

20-68

29-53

19-44

21-43

17-88

34

33

32

27

26

21

21

21

19

12

10

10

9

7

JUfflORKOR
JUNIORI Al

(ultima etapă din tur)
JIUL PETROȘANI 6 5 0 1 34-9 15
FC CORVINUL HD. 6 5 0 1 28-12 15
VEGA DEVA 6 4 1 1 14-9 13
FOTBAL START 6 2 0. 4 7-11 6
VICTORIA CĂLAN 6 2 0 4 8-24 6
FC ALIMAN BRAD 6 1 2 3 7-13 5
ASA AURUL BRAD 6 0 1 5 3-24 1

JUNIORI Bl
(ultima etapă din tur)
FC CORVINUL HD. 6 6 0 0 25-3 18
FOTBAL START 6 4 0 2 15-7 12
VEGA DEVA 6 3 0 3 9-9 9
ASA AURUL BRAD 6 2 1 3 13-17 7
FC AL. BRAD 6 1 2 3 9-14 5
JIUL PETROȘANI 6 1 2 3 7-15 5
VICTORIA CĂLAN 6 1 1 4 8-18 4

JUNIORI C - Valea Mureșului
(ultima etapă din tur)
MINERUL CERTEJ 6 5 1 0 26-3 16
FC CORVINUL HD. 6 5 0 1 59-5 15
FC DACIA ORĂȘTIE 6 4 0 2 44-9 12
VEGA DEVA 6 3 1 2 26-15 10
TEHNO SIMERIA 6 2 0 4 12-22 6
CSS HUNEDOARA 6 1 0 5 6-39 3
METALUL CRIȘCIOR 6 0 0 6 3-83 0

JUNIORI C - Valea Jiului

ii
10

9
6
4

(joacă tur - retur)
FC PAROȘENI - V. 6 3 2 1 21-12
MINERUL LUPENI 6 3 1 2 17-13
PARÂNGUL LONEA 5 3 0 2 12-13
JIUL PETROȘANI 5 2 0 3 15-15
MINERUL URICANI 6 1 1 4 8-20
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Cu sau fără critică, privatizarea merge înainte
- Pentru început vă rog, 

die director, să vă referiți la 
stadiul privatizării în 
județul nostru.

- Fără a face o analiză 
detaliată asupra modului cum 
a decurs procesul de pri
vatizare, este de reținut faptul 
că până la jumătatea lunii 
noiembrie a.c. în județul 
Hunedoara s-a privatizat o 
treime din numărul total al 
societăților comerciale exis
tente, care au fost cuprinse în 
listă. Pornind de la acest fapt, 
urmează ca în termen de un 
an de zile, deci până la finele 
lui 1998, să fie terminată 
privatizarea tuturor socie
tăților comerciale cu capital 
de stat.

- în vederea realizării 
acestui obiectiv, ce măsuri 
s-au stabilit?

- Fondul Proprietății de 
Stat, împreună cu direcțiile 
sale teritoriale, a adoptat un 
program ce vizează înca
drarea strictă în termenele 
propuse. în acest sens, în 
cazul județului nostru s-a 
prevăzut ca jumătate dintre 
societățile comerciale ră
mase de privatizat, respectiv 
76 la număr, să fie privatizate 
de către Direcția teritorială a 
FPS, iar celelalte vor fi pri
vatizate de către FPS 
București.

- Ce criterii s-au luat în 
considerare?
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Prognoza e una, inflația eatta i 

în ciuda asigurărilor date de 
către actuala putere cu toți spe
cialiștii săi de marcă în materie 
de buget și finanțe, iată că ceea 
ce prognozau pe la începutul 
acestui an și susțineau cu tărie 
că inflația va fi ținută sub con
trol, n-a fost să se întâmple așa. 
Dacă prin vară se reușise ca într- 
o lună rata inflației să se situeze 
sub 3 la sută, a venit toamna cu 
greutățile ei inerente și vine 
iarna cu tăvălugul prețurilor 
care-i încovoaie pe majoritatea 
contribuabililor.

Efectele nedorite ale scum
pirii energiei electrice și termice, 
ale compensărilor și indexărilor 
salariate, ale miei de miliarde de 
lei ce s-a aruncat pe piață pentru 
minerii disponibilități se resimt 
acum în creșterea ratei lunare a 
inflației la 5-6 la sută, cu mult

MAI RĂU CA LA 
PUȘCĂRIE

Cu toate că n-a fost o zi de 
13, să cred că ar fi fost vorba 
despre un ghinion, s-a întâmplat, 
nu cu multă vreme în urmă, să 
ratez o intenție de documentare la 
S.C. UPSRCJEEM Petroșani. Din 
ce cauză? Pentru simpful motiv 
că acolo, cum se exprima plastic 
un cetățean venit la firma 
respectivă, cu ceva treburi, este 
mai_rău ca la... pușcărie.

încă de la intrare pe fiecare 
doritor să pătrundă în unitate îl 
întâmpină portarul, în ziua res
pectivă fiind de serviciu o por
tăreasă. Este normal să fie așa, 
nu, la orice firmă? După ce i-am 
spus portăresei de serviciu că 
doresc să discut cu cineva din 
conducerea acestei unităti pro
filate pe producerea pieselor de 
schimb, execuția de reparații la 
utilaje electromecanice miniere, 
ea a dat un telefon la secretariat 
de unde răspunsul a fost nu atât 
de prompt, dar cam evaziv: direc
torul mare este ocupat până 
peste cap (în ziua respectivă), 
astfel că nu poate primi pe nimeni 
nici măcar să schimbe două 
vorbe, iar pentru ceilalți directori 
mai este de așteptat.

Timp de aproape o oră, cât 
mi-a fost îngăduit să aștept, pe îa 
poartă s-au perindat mai multe 
persoane ce aveau diverse treburi 
cu unii angajați de la firma în

- în principiu, în com
petența noastră rămâne 
privatizarea societăților co
merciale mici și mijlocii, de 
interes local să le zicem așa, 
atractive pentru investitorii 
din zonă de regulă, acestea 
având un capital social mai 
mic.

- Precizați, pentru cei in
teresați și pentru cititorii 
ziarului nostru, prin ce 
metode se va face pri
vatizarea.

- în principal este vorba 
despre licitație deschisă cu 
strigare și de licitația 

Convorbire cu dl ing. Viorel 
Coposescu, directorul Direcției 

teritoriale Hunedoara a FPS
deschisă cu ofertă în plic 
sigilat. De regulă, prima 
metodă amintită se va utiliza 
în cazul societăților co
merciale de tip Agromec, de 
tip service și cu capital social 
sub 2,5 miliarde lei. în 
această categorie se înca
drează 18 societăți comer
ciale din județ (reprezentanții 
unora, cum vedeți și azi, 
sâmbăta, aflându-se la sediul 
nostru pentru întocmirea 
documentației necesare). 
Dorim ca privatizarea lor să 
fie terminată până în lunile 
februarie-martie 1998, o

Kf ’ - f
peste nivelurile prognozate 
inițial, scăpând astfel de sub 
orice control. într-o asemenea 
situație se pune, firește, între
barea: pe ce se bazau oare 
afirmațiile primului ministru, 
dl Victor Ciorbea, potrivit cărora 
până la sfârșitul acestui an 
nivelul de trai al populației va 
atinge pe cel existent în 
decembrie 1996? Dacă ar fi să 
luam de bune cele spuse de către 
dl senator Radu Vasile, de abia 
pe la sfârșitul anului 1999 ne 
putem aștepta la o revigorare și 
implicit la o îmbunătățire a 
condițiilor de viață. Cu alte 
cuvinte, până atunci o ducem 
cum s-o putea, rămâne să ne 
luptăm cu inflația aflată sub 
control, dar care își cam face de 
cap fără să țină seama de 
calculele specialiștilor. (N.T.J

cauză. Portarița a spus unui 
cetățean venit să'stea de vor
bă, în interes personal, cu 
cineva dintre angajați, că 
aceste treburi să și le rezolve 
după orele de program, 
deoarece ea a fost sancționată 
deja o dată pe ziua respectivă 
(pană la ora 11 n.n.), pe motiv 
de încălcare a atribuțiilor de 
serviciu. Altor oameni veniți cu 
interese de serviciu li se atră
gea în mod expres atenția ca la 
întoarcere să aibă neapărat pe 
bonul eliberat la intrare ștam
pila, semnătura clară și ora de 
la locul de muncă unde s-a 
prezentat.

Trecând aproape o oră de 
așteptare, am insistat la se
cretariat să vadă care dintre 
directori sunt dispuși pentru o 
scurtă discuție. Acceptul a venit 
din partea dlui Marcău, di
rectorul comercial, dar numai 
după ce termină o licitație, care 
s-ar fi putut să dureze^ poate, 
până la terminarea programului 
de lucru(l) Nu știm ce fel de 
treburi atât de urgente a avut 
toată conducerea UPSRUEEM 
în acea zi, dar un purtător de 
cuvânt care să dea relațiile 
solicitate se putea găsi la 
această firmă, unde 
transparența nu trebuie să fie o 
vorbă goală. (T.N.) 

bună parte privatizându-se 
încă în acest an. între uni
tățile respective amintesc pe 
cele din Sîntandrei, Călan, 
Hunedoara, Orăștie, Ilia, 
Simeria, Băcia și altele.

- Ce ne puteți spune 
despre celelalte societăți 
comerciale?

” Prin licitație deschisă cu 
ofertă în plic sigilat vor fi 
privatizate 58 de societăți 
comerciale. Ca să existe 
transparență și să se cu
noască unitățile, la vremea 
potrivită le vom face cu
noscute prin presă. Vă pot 

spune și acum să notați din 
fiecare zonă exemple cum ar 
fi: societățile comerciale 
Avram lancu, Fabrica Zarand 
și Legume-Fructe din Brad; 
Streiul - Călan; Sapruc, 
Ardeleana, Herba, Tran
silvania, Ardealul, Majestic, 
Cerealcom, Hortina, Polidava 
- toate din Deva; Țara 
Hațegului și Agrocom - 
Hațeg; Corvinul, Cernafruct, 
Termorep - Hunedoara; 
Romfruct - Orăștie Trans și 
Trans Urban - Orăștie; Astra, 
Alpină și Nova - Lupeni; 
llvotrans - Ilia; Agrocom și
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Tânăra femeie clipește 
stânjenită sub intensa ava
lanșă fotonică emisă de re
flectoarele pironite asupra ei. 
Juna prezență contrastează 
ușor cu aerul desuet al micului 
studio foto. O ultimă zvâcnire 
cochetă de mână prin buclele 
„permanent" precede surâ- 
zătoarea încremenire. Foto
graful simte postura și de 
după pelerina aparatului cu 
trepied dă semne că inten
ționează imortalizarea mo
mentului. Un „zâmbiți vă rog!" 
de rutină și fulgerul blitzului 
spintecă hulpav mica încă
pere arzând în placa foto
grafică geografia plăcută a 
feței clientei. Mica solemnitate 
s-a consumat. înainte de „la 
revedere” se mai tratează 
doar termenul de livrarea 

^pozelor..._________________  

SCAT - Petroșani; Transim, 
Comsim și General 
Simprest - Simeria; 
Stilcom și Straja - Vulcan; 
Agromicia - Vețel. La toate 
aceste unități se scoate la 
vânzare pachetul de 
acțiuni deținute de FPS.

- Pentru a cunoaște 
alte detalii privind 
privatizarea, ce acțiuni ați 
întreprins?

- Pe centre zonale au 
avut loc întâlniri la care au 
participat managerii sau 
directorii generali 
societăților comerciale 
vor fi privatizate, unde 
fost invitați și liderii
sindicat și reprezentanții 
FPS în AGA, prilej cu care 
s-au făcut cunoscute 
metodologiile și s-au pus la 
dispoziție normativele 
privind vânzarea de active.

- în finalul discuției, 
ce doriți să mai 
transmiteți?

- Cu sau fără critică, 
privatizarea merge înainte. 
Vor fi, poate, tot felul de 
interpretări, suspiciuni 
privind valoarea de vân
zare, nemulțumiri sau 
contestații, dar nu se va 
mai ține pe loc procesul de 
privatizare.

ai 
ce 
au 
de

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

,z

Meșteșugul fotografic tre
ce astăzi hotărât pragul 
dinspre artă spre mica indus
trie. Veritabile „combine” foto
grafice, informatizate și 
purtând mărci exotice, repro
duc în ritmurile alerte ale noi
lor tehnologii, sute și mii de 
chipuri în formatele cerute de 
zestrea înscrisurilor noastre.

Mâna meșterului e înlo
cuită aproape total de 
automatismele noilor utilaje.

în studioul foto al 
Cooperativei „Prestarea” din 
Hunedoara e liniște. Forfota 
noilor tehnologii n-a pătruns 
încă aici. D-na Maria 
Petroiesc, de douzeci și trei 
de ani fotograf la „Prestarea”, 
ne spune, nu fără regret, că 
intențiile achiziționării unei 
linii automate de prelucrat 
fotografii s-au dovedit nerea-

Intenția vădită a unor „lideri 
de opinie" din cadrul U.E. de a 
șunta România de la discuțiile 
de aderare ia uniune ce vor avea 
ioc anul viitor, vine ca preludiul 
unei triste sentințe pentru noi. 
Lipsită de atotputernica cupolă 
de securitate N.AT.O., privată de 
oportunitățile polivalente pe 
care le-ar aduce cooptarea la 
U.E., România se găsește în 
postura de „struțo-cămilă" pe 
harta zonelor de influență a 
lumii. Suntem pe cale să 
pierdem din nou trenul 
alianțelor care ne convin 
rămânând „ disponibili" unor 
aderări nedorite.

Răul cei mai mare făcut Ro
mâniei prin „lăsarea pe din 
afară" constă în ținerea ia 
distanță a capitalului occidental 
neinteresat să pătrundă într-o 
țară susceptibila de a fi atrasă în 
sfere de influență străine de ceie 
ale vestului. Ori fără capital și 
capitalizare nu are sens discuția 
despre extrem de costisitorul 
proces reformator.

intuind corect impasul mo
mentului, președintele Con- 
stantinescu joacă inspirat și 
cartea asiatică, zonă a cărei 
dinamică economică uimește 

iumea. între țările ispitite să 
investească în România se nu
mără și R.P. Chineză, țară ai 
cărei volum de comerț cu Ro
mânia se ridica ia un miliard de 
dolari pe la începutul anilor '80. 
Vremurile, însă, s-au schimbat. 
Momentul actual, marcat de ten
tative de catalizare a relațiilor 
economice între cele două țări, 
găsește o Chină care în două
zeci de ani și-a mărit de aproape 
patru ori produsul intern brut și 
o Românie sleită economic ce 
nu-și găsește busola relansării.

Economia chineză renaște 
ca o pasăre Phoenix, din propria 
ei cenușă. Colosul asiatic întins 
pe 9,5 milioane de kilometri 
pătrați și numărând 1200 
milioane de suflete rămâne unul 
din marile paradoxuri ale sfâr
șitului de mileniu. Nedepășind 
cadrul dictaturii roșii, dar având 
șansa, de ultim moment, a unor 
„despoți luminați", China a în
vățat in ultimii douăzeci de ani 
să respecte inițiativa privată, 
capitalul străin și profitul, adică 
noțiuni de bază aie unei eco
nomii capitaliste. Originalul „o 
țară, două sisteme" sparge 
toate canoanele rezervând 
Chinei perspectiva unui ioc pe 
podiumul marilor puteri eco
nomice aie mapamondului. 
Spicuind cifre dintr-un material 
publicat în presa de specialitate 
de președintele Asociației Ro
mâne de Prietenie cu Ohina, di 

ec. Fiorea 
Dumitrescu, se 
poate crea o ima
gine a reviri
mentului economic 
ai Chinei, fn pe
rioada 1992-1996 
investiția cumu
lativă a sectorului 
de stat in mijloace

lizabile, costurile fiind prea 
mari pentru puterea financiară 
a cooperativei. S-au cum
părat, totuși, după '90, două 
aparate foto noi și un aparat 
tip Polaroid necesar satisfa
cerii cerințelor urgente, ,,la 
minut”. Numărul clienților ate
lierului s-a redus substanțial în 
ultimii ani. „Acest fenomen se 
datorează, pe de-o parte, 
concurenței iar pe de altă 
parte largii răspândiri de care 
au început să se bucure noile 
aparate foto. Și un copil poate 
face poze cu un aparat 
autofocus, cu reglaj automat 
al parametrilor", precizează 
dna Petroiesc. Fotograful e 
mulțumit că în ciuda reculului 
cererii, veniturile atelierului 
acoperă cheltuielile rămânând 
cooperativei și un mic profit.

Tarifele încasate la 
.Prestarea" respectă prețurile 
pieței, fluctuațiile fiind dictate 
doar de raportul leu-dolar 
datorită filmelor color ce se

ffjre a totalizat
4,63 trilioane K 
de yuani fiind 
terminate și ~ 
intrate în I ’ • -
exploatare 
peste 700 de | 
proiecte mari 
șl mijlocii. în agricultură in
vestițiile ultimilor cinci ani 
depășesc de două ori sumele 
alocate între 1978-1990. 
China are în prezent 50 de 
milioane ha, adică jumătate 
din suprafața agricolă, Irigate. 
Au fost construite 18 uzine de 
îngrășăminte chimice ce pot 
produce 28 de milioane tone, 
China fiind a doua țară ca 
volum de producție la aceste 
repere, fn 1996 producția na
țională de cereale s-a ridicat 
la 490 milioane de tone adică 
400 de kg pentru fiecare 
chinez. Revirimentul econo
mic al CtTThei se poate cuan
tifica și prin dezvoltarea 
sectoarelor de transporturi și 
telecomunicații din această 
țară, fn ultimii cinci ani s-au 
finalizat 7777 km de Unii de 
cate ferată nouă, s-au dublat 
4902 km de linii și s-au elec
trificat 3296 km de linie. Tot în 

această perioadă s-au adău
gat 117.000 km de autostradă. 
Datorită expansiunii econo
mice și a exportului, China a 
acumulat un volum de 
rezerve valutare care depă
șește pe ceie aie Germaniei 
sau aie Statelor Unite, 
fmpreună cu rezervele valu
tare ale Hong Kongului 
rezervele valutare ale Chine! 
se apropie de imensele re
zerve aie Japoniei (peste 200 
de miliarde USD).

iată deci un virtual par
tener al României, partener 
ce a învățat să-și facă toate 
temele la economie. Din cele 
declarate cu ocazia vizitei pe 
care ambasadorul R.P. 
Chineze a făcut-o în județul 
Hunedoara cu câtva timp în 
urmă, chinezii sunt Interesați 
să investească în principalele 
ramuri ale economiei, amin- 
tindu-se, chiar, posibilități 
fără precedent pentru con
cretizarea relațiilor econo
mice cum ar fi înființarea, în 
județ sau în țară, a unei bănci 
româno-chineze. Ce s-a lăsat 
să se înțeleagă, însă, printre 
rânduri a fost ideea că 
investițiile nu trebuie privite 
ca „para mălăiață"j3usă pe 
căzut în gura „nătaflețului" 
autohton. Trebuie venit în 
întâmpinarea acestor in
vestiții prin pragmatism, 
rapiditate în reacție, asanarea 
birocrației. Investitorul chinez 
sau de aiurea trebuie să fie 
convins că își plasează banii 
intr-un mecanism care 
funcționează. Pentru că ori
câte cuvinte frumoase s-ar 
spune și oricâte protocoale 
opulente s-ar consuma 
nimeni nu investește intr-un 
vas care ia apă...

A. SĂLĂGEAN
‘n

importă în totalitate.
Rareori mai trece cineva 

pragul atelierului pentru o 
poză destinată albumului 
de familie. Din când în când 
câte o pereche de îndră
gostiți, de modă veche, vine 
să-și imortalizeze momentul 
de beatitudine lirică.

Majoritatea clienților n- 
au timp de visare, ei vrând 
rapid poze tip buletin sau 
pașaport, căci pentru per
mise auto aparatura de fo
tografiat, alta decât 
Mitsubishi, nu e bună în 
România...

în atelier intră un nou 
mușteriu, la cravată, care 
cere o poză pentru pașa
port. Apuc să văd încre
menirea de sub reflectoa
rele, „made in RDG", înain
te de mașinalul „zâmbiți, vă 
rog!’’. Ies urmărit de răsă
ritul arzător al blitzului...

A. SĂLĂGEAN
------- V
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Uniforma școlara ar trebui sa
fie obligatorie in liceu?

Dacă până în momentul 
democratizării societății româ
nești, cămașa albastră, corde
luța, emblema constituiau ele
mente pe cât de obligatorii, pe 
atât de nedorite (pentru unii), 
disputa contraargumentelor 
ale uniformei de liceu, din '90 
încoace doar blugii dacă ar 
mai putea fi socotiți drept uni
formă, și aceea, evident, ne- 
impusă de vreo regulă, ci doar 
de rațiuni... practice. S-a dis
cutat și încă se mai poartă 
controverse în privința nece
sității reinstituirii unei uniforme 
școlare, nu în puține rânduri 
liceenii fiind acuzați pentru 
ținutele lor extravagante une
ori, chiar indecente, purtate în 
timpul orelor de curs. Și dacă 
asemenea observații vin mai 
cu seamă din partea celor 
pentru care îmbrăcarea 
uniformei constituia cândva un 
gest reflex în fiecare dimi
neață, să cunoaștem și păre
rile celor „în cauză”, adică 
chiar ale elevilor.

N-a fost necesar pentru

F "........." 1

Generația anilor 79- '69 a propus.
"REMEMBER ’60 - ’70"

Nu cu mult înainte de a spu
ne adio vieții de licean, elevii 
clasei a Xlll-a A de la Liceul Pe
dagogic Deva au lansat, într-una 
din serile săptămânii trecute, o 
inedită provocare colegilor (dar și 
profesorilor): aceea de a se re
întoarce oarecum în timp, în pri
mul rând la muzica și dansul de 
atunci; ținuta corespunzătoare a 
fost, de asemenea, obligatorie.

Așa încât, devastând dula
purile părinților ori dând o raită 
prin ‘‘gubele”, viitorii dascăli au 
încercat să fie cât mai aproape 
de atmosfera acelor ani. Cele 
mai convingătoare s-au do
vedit, bineînțeles, antrenantele 
ritmuri și celebrele refrene cân
tate de Tom Jones, Frank Sina
tra, Roy Orbison, ABBA, Boney 
M ș.a. De altfel, “capii" acțiunii 
(elevii Lucian Nicolescu și Ovi- 

asta, după cum s-ar putea 
crede, de un sondaj de opinie, 
fiindcă o asemenea consta
tare ne-au prilejuit-o membrii 
clubului,,Debate” al Colegiului 
Național „Decebal". în pre
zența câtorva colegi și ai res
ponsabililor comisiilor diri-

Disputa contraargumentelor

ginților întruniți săptămâna 
trecută la lansarea revistei 
„Pro Adolescența”, deceba- 
liștii (coordonați de dna direc
toare adj. Viorica Ciucian) și- 
au ales ca temă de dezbatere 
acest subiect - „Uniforma șco
lară ar trebui (sau nu ar trebui) • 
să fie obligatorie în liceu". 
După cum probabil se cunoaș
te, în cadrul clubului „Debate" 
dezbaterile se desfășoară sub 
forma discuțiilor în contra
dictoriu, purtate între cele do
uă echipe (afirmatoâre și ne
gatoare) care susțin afirmația 
menționată, respectiv con- 

diu Pătrășcoiu) mărturiseau că 
totul a plecat tocmai de la a- 
ceastă inegalabilă muzică a 
anilor '60 - 70 ce, iată, își “raco
lează" fani și din rândul genera
țiilor mai tinere, care știu și pot 
aprecia muzica bună, și nu ne
apărat modernă.

Și fiindcă organizatorii au 
ținut totul în mare secret până 
în momentul manifestării, "Re
member '60 - 70" a fost o plă
cută surpriză și pentru cadrele 
didactice prezente, majoritatea 
retrăind cu nostalgie clipe ale 
acelei perioade, pentru unii de 
neuitat.

Dacă a fost acesta doar un 
început, care demonstrază că 
tinerii, deși ținând să fie mo
derni, nu sunt refractari trecu
tului, rămâne de văzut.

(G.5.) 

trariul ei. Argumentele sau 
contraargumentele (însoțite 
de dovezi) sunt esențiale pen
tru a convinge juriul asupra 
celor susținute. Așa încât, 
adepții uniformei (cel puțin 
teoretic) și-au propus să de
monstreze că ,,uniforma are 

un efect benefic asupra ele
vului”. Explicațiile s-au referit 
la faptul că aceasta este un 
simbol al fiecărui liceu, că 
reprezintă o premisă pentru 
egalitatea între elevi (prin ate
nuarea diferențelor sociale), 
precum și un element impor
tant în formarea conduitei șco
lare - purtarea uniformei ar 
echivala cu o formă a disci
plinei, temperând excesele, ar 
canaliza atenția de la aspectul 
exterior spre cel interior.

„Dușmanii” uniformei nu s- 
au lăsat mai prejos, încercând 
să arate că în condițiile în care

DIALOG^ 5)) /kVM

Corespondezi cu un băiat 
necunoscut, pe care nu l-ai vă
zut nici măcar în poză. Prin 
ceea ce îți scrie pare a fi iubitul 
mult visat de tine. Simți că te-ai 
îndrăgostit de scrisul lui și tot ai 
vrea să mai amâni întâlnirea cu 
el „face to face”. Ți-e teamă că 
totul se va spulbera...

Adela, corespondența sen
sibilă și sentimentală cu un om 
necunoscut este foarte roman
tică și palpitantă, este inedită și 
excitantă în același timp. E într- 
adevăr minunat să te îndră
gostești astfel de un „bărbat al 
visurilor" tale. Dar nu uita,

(La Bruyere)

Serviciul la bucătărie este o obligație privită cu 
responsabilitate de elevele Grupului Școlar Agricol Geoagiu

Foto Anton SOC AC!

„școala trebuie sa dezvolte 
latura creativă a personalității 
elevului", fără uniformă acesta 
își exprimă liber personalitatea, 
având posibilitatea alegerii 
îmbrăcăminții, spre exemplu. 
S-a invocat chiar și un con
siderent psihologic, conform 
căruia „monotonia cromatică, 
respectiv cantitatea prea mare 
dintr-un stimul, duce la scă
derea capacității de concen
trare a elevului” (așa-zisa inhi
biție de protecție).

Lupta contraargumentelor, 
a întrebărilor și explicațiilor, în 
limite de timp, a fost tăioasă și 
neiertătoare, speculându-se 
toate inadvertențele ori ezi
tările membrilor echipajelor Și 
chiar dacă juriul, ținând seama 
inclusiv de amănuntele „teh
nice", a dat câștig de cauză 
susținătorilor uniformei (alea
să însă prin „vot democratic" 
de elevi), obligativitatea pur
tării acesteia reprezintă, în 
continuare, un subiect deschis 
și discutabil.

Georgeta BÎRLA

Adela, să-ți pui întrebarea dacă 
și din punct de vedere fizic acel 
bărbat pe care tu îl visezi și al 
cărui fizic tu îl atribui doar pe 
baza minunatelor cuvinte din 
scrisorile pe care le primești, 
oare este fizic așa cum ți-l ima
ginezi tu?

Acum tu visezi cu ochii des
chiși, cu ochii minții, uimiți și 
îmbătați de frumoasele cuvinte 
pe care ți le scrie acel băiat, dar 
trebuie să accepți și ipoteza că 
frumusețea scrisului nu este 
întotdeauna identică sau pe 
măsura frumuseții fizice. Pot fi 
oameni care scriu minunat dar

„C'îikI suiilein lineri, adesea siniteiii săraci, sau încă n-am 
dobândit nimic; sau nu s-au ivit moșteniri; devenim bogați și bătrâni 
în același timp: atât de rar pot oamenii să reunească toate 
avantajele; și dacă unora li se întâmplă aceasta, nn-i nici un motiv 
să lie invidiați: (ei) au de ajuns de pierdut prin moarte, pentru a 
merita să lie compătimiți.”

Recăsătorit, Popescu vine de la ofițerul stării 
civile ia braț cu noua solie și o prezintă băiețelului 
său:

- I lită, Gigele, dânsa este mămica ta cea nouă.
- Tăticule, te-au păcălit... Mămica asta nu e

fizic sunt chiar inestetici - să 
nu zic urâți! - și pot fi oameni 
foarte frumoși ca fizic dar să 
nu știe să-ți lege trei cuvinte 

"într-o scrisoare! Ține minte 
acest lucru, Adela.

Eu cred că ar fi bine să 
te întâlnești „pe viu”, cât mai 
repede cu acel om, să cla
rifici cât mai devreme senti
mentele pentru el, să vezi 
dacă îl poți iubi ca om sau 
doar ca pe un vis, un scriitor, 
o speranță a ta. Amânarea 
întâlnirii ar putea fi ulterior 
dureroasă pentru amândoi. 
Iubirea voastră este un vis cu 

ochii deschiși ca atunci când 
citești un roman de dragoste și 
empatizezi cu personajele 
principale. E minunat astfel de 
vis cu ochii deschiși, dar a 
vedea cu ochii minții și a ve
dea cu ochii în realitatea ade
vărată, fizică, sunt două lucruri 
destul de diferite uneori!

Părerea mea este că ar fi 
bine să te oprești, să-i ceri o 
întâlnire față în față și apoi sunt 
sigură că vei ști ce simți cu 
adevărat și ce va continua și 
dacă va mai continua!

tna DELEANU

Single-ul Blind Man/Crazy 
lansat la 31.10.1994 a figurat 
pe locul 23 în UK și a prefațat 
apariția culegerii “Big Ones” 
(No. 7 în UK la 7.11.1994, No. 
6 în USA la 20.11.1994 și No. 
8 în Metal Hammer ediția din 
luna decembrie). în paralel cu 
apariția culegerii a fost lansată 
caseta video “Big Ones” cu o 
durată de 100 de minute și 
care cuprinde videoclipuri, 
secvențe live și interviuri. La 
24 noiembrie 1994 la Berlin s- 
a desfășurat European Music 
Awards unde Aerosmith a câș
tigat categoria Best Rock Act 
și a cântat piesa Cryin’.

în clasamentul Top 100 al

MUSIC BOX
tuturor timpurilor realizat de 
MTV pe baza scrisorilor 
primite de la telespectatori, 
AEROSMITH figurează cu 
piesele Janies Got A Gun 
(locul 63), Walk This Way 
(locul 23) și Cryin' (locul 3). La 
finele lui '94 în clasamentul 
britanic Crazy figurează pe 
locul 20, iar în topul german 
albumul Get A Grip s-a situat 
pe locul 6 la vânzare. în revista 
Hit Parader Aerosmith a figu
rat la categoriile: Top 5 Videos 
- Crazy pe locul 4; Top 5 
Bands - pe locul 4 și Top 5 Live 
Acts - locul 1.

La începutul lui 1995 gru
pul avea în plan realizarea 

unui album de blues însă era 
prea obosit ca să se apuce din 
nou de înregistrări. în luna 
februarie a fost lansată cea 
de-a doua piesă nouă din cule
gerea Big Ones, singlelul Walk 
On Water/Deuces Are Wild/ 
Line Up. Aerosmith a semnat 
un contract cu casa de discuri 
Sony/Columbia pentru patru 
discuri. Steven Tyler și Joe 
Perry au fost invitați la Rock'N 
Roll Hall Of Fame pentru a 
înmâna un premiu legenda
rului grup Led Zeppelin. Cu 
acest prilej ei au cântat alături 
de Jimmy Page, Robert Plant 
și Jason Bonham (fiul regre
tatului baterist John “Bonzo" 
Bonham).

Grupul își ia o vacanță în 
care Joe Perry a plecat cu so
ția Billie și cei patru copii 
Aaron, Adrian, Tony și Roman

AEK0SM1TH (XVIII)
într-o călătorie în jurul lumii, iar 
Steven Tyler a încercat să rea
lizeze un album, tribut adus lui 
Led Zeppelin.

La zece ani de la venirea 
ca manager al lui Aerosmith, 
Tim Collins a fost înlăturat de 
grup într-o ședință ce a durat 
doar 14 minute la Boston Ho
tel. Comunicatul de presă citit 
de Joe Perry a fost de aseme
nea scurt și sec: “Pentru a 
putea apăra imaginea grupului 
am decis să nu facem publice 
motivele separării dar vă asi
gur că sunt întemeiate”. După 
o despărțire atât de rapidă de 
omul care le-a readus consa

crarea, cei de la Aerosmith au 
început munca la un nou al
bum de studio. Casa de discuri 
CBS l-a înlocuit pe Collins cu 
John Kalodner. Kalodner era 
apropiat de grup de mai mulți 
ani, încă de când Aerosmith 
mai avea contractul cu casa 
Geffen Records. La începutul 
lui 1996 Tyler l-a înlocuit și pe 
Kalodner pentru că acesta s-a 
opus noilor orientări muzicale 
ale grupului. Aerosmith a în
cercat să-l aducă pe Glenn 
Ballard (a colaborat cu Alams 
Morissette la celebrul album 
Jagged Little Pili) însă casa 
Sony l-a reinstalat pe Kalodner 

și i-a pus în legătură cu produ
cătorul australian Kevin "Cave
man" Shirley. Shirley era prefe
rat de casa Sony, având la 
activ un succes remarcabil cu 
grupul Silverchair și colabo
rarea recentă cu Kalodner la 
albumul de come-back al gru
pului Journey. Au fost scoase 
multe piese înregistrate, altele 
au fost remixate, de aceea 
lansarea noului album a fost 
amânată pentru începutul lui 
1997. în final noul manager al 
grupului a fost ales britanicul 
Wendy Laister de la compania 
publicitară Laister - Dickinson, 
deși se bârfea că divergențele 
dintre Aerosmith și Collins s- 
au aplanat, acesta urmând să 
revină.

- va urma -
Horia SEBEȘAN
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VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂR1

• Vând teren intravilan în 
Geoagiu-Băi, poziție bună pen
tru cabane agrement. Tel. 054/ 
620915. (3992)

• Vând casă mare, central, 
în Deva. Tel. 617216. (01)

• Vând apartament două 
camere. Deva, Liliacului 24 A, 
232131, 222187. (9315)

• Vând casă cu grădină la 
Chimindia, preț convenabil. 
Informații Simeria, 1 Decem
brie, bl.A1/15. (9302)

• Vând tractor U 651, dublă 
tracțiune, vizibil SMA-Deva. Tel. 
620198. (9587)

• Vând Citroen CX 25 RD, 
Turbo Diesel, fabricație 1985, 
carte de identitate, numere noi, 
verificare tehnică până în 1999, 
stare bună, geamuri electrice, 
închidere centralizată. Tel. 
720592, după ora 17. (3998)

• Vând caroserie Dacia 
1300, în stare perfectă. Tel. 
625388. (9585)

• Compania de distribuție 
Adept Deva vinde la preț de 
importator făină Ungaria: BL 
80 - 2200 plus TVA, BL 55 2400 
plus TVA. Asigurăm transport 
gratuit la beneficiar.Bdul 22 
Decembrie 182. Tel. 221059, 
233278. (3941)

• Cumpăr camion între 7-10 
tone, cântar 100-1000 kg Hațeg, 
770712. (9683)

• Cumpăr carnet CEC pentru 
autoturism Dacia. Informații 
Geoagiu. Tel. 218. (3190)

• Vând căței Boxer pedigree, 
deparazitați, vaccinați. Tel. 
655139. (3191)

TRIBUNALUL HUNEB«ARA, 

prin judecătorul sindic, 
Vinde la licitație publică mijloace fixe 

aparținând SC SUPER MARKET SA, 
societate aflată In procedură de 

reorganizare Judiciară.

Denumire IMr. buc Preț de 
pornire a licitației

Vitrine frigorifice 3500000
Refrigeratoare 2 7000000
Congelator BBC 1 6000000
Congelatoare Polaris 2 4000000
Frigidere 4 3000000
Instalație TV interioară 1 15000000
Rafturi metalice 20000000
Cântar CAS 2 3000000
Calculatoare 286 DX 2 1800000
Calculatoare 386 DX 3 2500000
Calculatoare 486 DX 5 3500000
Imprimante Star 4 2000000
Imprimanta FX 1050 1 3000000
Imprimantă FX 870 1 3500000
Sursă neîntreruptibilă UPS3 2000000

Licitația va avea loc la data de 28.11.1997, 
ora 10,00, la sediul Super Market SA din Deva, 
Bd. Decebal, bl. 5, mezanin.

Relații suplimentare privind prețul și 
starea bunurilor pot fi obținute de la sediul 
firmei (telefon 213445), zilnic între orele 8-12 
sau la sediul creditoarei. Banca Dacia Felix S.A., 
Sucursala Deva (telefon 220796), zilnic între 
orele 8-15.

..... ....... ..... ■ <7

Bugetară Brad vinde la licitație 
publică mijloace fixe, propuse 
pentru scoatere la casare, 
aparținând școlilor generale din 
zona Brad. Licitația va avea loc 
la data de 26.11.1997, ora 10, 
la sediul școlilor din zonă. 
Relații suplimentare privind 
prețul și starea bunurilor pot fi 
obținute la sediul Liceului teo
retic "Avram lancu" Brad. Tel. 
650614, zilnic între orere 8-15. 
(3687)

• Vând pisoi birmanezi, 
Deva. Tel. 230656.

• Vând mașini de spălat, 
automatice, Whirpool, 10 litri, 
fără încălzitor. Tel. 722909. 
(9152)

• Vând cuptor cu microunde, 
marca "Daewoo", sigilat, prelată 
nouă, import, pentru Cielo sau 
Espero, remorcă "Padeș" 500 
kg, candelabru cristal,import, 
teren intravilan și extravilan, 
ambele posibilități de priva
tizare (cu acces la șosea). 
Informații tel.214561, orele 18- 
21. (3752)

• Vând mașină nouă pentru 
festonat (Triploc), China. Tel. 
624842. (9309)

• Ofer câine lup ciobănesc 
german, dresat pentru pază 
curte sau divertisment. Infor
mații tel.624508 Deva. (9303)

• Vând pui Husky Siberian, 
ochi albaștri, pedigree excelent. 
Tel. 621244 (3973)

• Vând mobilă sculptată 
“Luxor” (sufragerie). Tel. 621451 
(9318)

• SC Biofarm SA vinde din 
stoc crotalii porcine- 1700 lei/ 
buc, crotalii bovine, 2600 lei/ 
buc. Informații și comenzi: 
Simeria, str. Traian nr.104. Tel. 
054/661109. (3994)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de 

serviciu pe numele Lozneanu 
Călin Nicolae.0 declar nulă. 
(3188)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Amurăriței Radu.îl 
declar nul. (9151)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Cojocea Cristian.îl 
declar nul. (9153)

• Pierdut legitimație handi
capat, pe numele Varadi Ghe- 
deon losif. O declar nulă. (3977)

• Pierdut carte de identitate 
a vehiculului seria B, nr.865421 
O declar nulă. (3910)

ÎNCHIRIERI
• închiriez sau vând aparta

ment două camere, decoman
date, ultracentral. Tel. 214986. 
(3999)

• Caut spre închiriere aparta
ment sau garsonieră în Deva. 
Ofer 50 DM/lună.Tel. 233420. 
(3911)

OFERTE DE 
SERVICII

* • Angajez șofer profesionist
cunoscător de tinichigerie și 
mecanică auto, pentru a lucra 
în străinătate, cu următoarele 
condiții: necăsătorit, carte de 
muncă, pașaport, vârstă între 
21-27 de ani. Informații la 
tel.233454 între orele 9 și 10. 
(3923) * *

■ 1 dolar SUA 7815 lei
B 1 marcă germană 4522 lei
■ 100 yeni japonezi 6225 lei
■ 1 liră sterlină 13233 lei
’ 1 franc elvețian 5552 lei

■ 1 franc francez 1351 lei
" 100 lire italiene 462 lei

■ Cursurile incluse în a- ■
* ceastă listă au la bază ‘
■ cotații ale societăților ■
■ bancare autorizate să e- ■
* fectueze operațiuni pe " 
B piața valutară. Prezenta B
■ listă nu implică obli- ■ 
“ gativitatea utilizării cursu- ■ 
B rilor în tranzacții efective B
■ de schimb valutar și înre- ■
■ gistrări. *

• Executăm transport 5 t. 
Angajez șofer cat."D". Vând 
autobuz Ikarus 211, camion IFA. 
Deva, N.Grigorescu nr.21. Tel. 
611618 (9586)

t/nr;L.R . Vremea va fi mai rece și
VREpIEA închisă pentru această pe-

*' * rioadă. Cerul va fi noros, pe arii
întinse vor cădea precipitații predominant sub formă de ninsoare. 
Vânt slab la moderat din sectorul nordic, cu intensificări la munte. 
Temperaturile minime vorfi cuprinse între -2°C și +2°C, iar maximele 
între +f°C ș/ +5°C. (Ileana GOVOREANU)
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• Agenție de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri dinamici, cu posibilitate 
de promovare și câștiguri de 
50-100.000 lei/zi. Studii medii 
sau superioare, aspect fizic 
plăcut. Tel. 612605 din data de 
17.11.1997, după ora 14. 
(3955)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri cu studii medii sau supe
rioare cu posibilități de câștig 
între 30-60 mii/zi și promovare 
rapidă. Informații la tel. 615390. 
(9301)

• Societate comercială an
gajează muncitori necalificați 
femei și bărbați. Vinde autoca
mion 7,5 tone, tip Saviem. Tel. 
219300, 230793, 225063. 
(3908)

• Asigur evidență contabilă. 
Tel. 214931, între 15-22(. (3909)

• Economist expert pensio
nar țin evidență contabilă pe 
calculatorul propriu sau al 
societății. Tel. 223702 (3951)

• Agențiile de impresariat 
artistic ORBIS IMPRES și D & B 
TRADING CO selecționează 
tinere cu aptitudini artistice 
(soliste vocale, dansatoare) 
pentru contracte externe. Relații 
la telefon: 228325. (3895)

LICITAȚII
»în ziua de 24 noiembrie 

1997, ora 10, se va vinde la 
licitație publică în Deva, str. I 
Decembrie nr.35, averea mo
bilă urmărită a debitorilor Bucur 
losif și Bucur Mărioara care se 
compune din: un apartament cu 
2 camere, situat în Deva, Dacia, 
bloc 35, ap.50, în valoare de 
25.000.000 lei. Informații la 
executorul judecătoresc. (3972)
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"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
apropiat de dumneavoastră.
IAR ABONAMENTUL este calea cea 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT
LUNA DECEMBRIE ESTE DE 7000 
DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE 
POȘTALE.

r

Avantajul abonamentului este în continuare, evi
dent, de șapte exemplare, primite gratuit pe lună 
față de cumpărarea cu bucata, adică jumătate din 
prețul abonamentului.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ 
ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL 
LIBER' ', iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
factorii poștali - numai cu bani în numerar -, iar la 
RODIPET, la sediul din Deva, în numerar și prin 
virament. Relații la telefoanele 213007,233178.

RĂMÂNEȚI CU NOI!■

RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

COMEMORĂRI
• Cu ce Doamne ți-am 

greșit în viața pământească/C- 
așa devreme-ai hotărât/ Ca să 
ne părăsească al nostru soț și 
tată

CRIȘAN NICOLAE

Cu durere în suflet soția Le- 
nuța, Camelia fiică anunță că 
astăzi, 19.11.1997, se împli
nesc șase săptămâni de când 
a plecat din familia lui iubită. 
Bunătatea și chipul său drag 
ne lipsesc. Lacrimi și flori pe 
tristul tău mormânt. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace! (9307)

• Cu aceeași durere în 
suflet ca în clipa despărțirii, 
amintim celor care l-au 
cunoscut pe

ARSENIE TURCIM

din Ohaba, că astăzi, 19 no
iembrie, se împlinesc 2 ani de 
când a plecat dintre noi. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! Familia. (3890)

• Cu adâncă durere am aflat 
de încetarea din viață a celui 
care a fost

DAVID REMUS

director - general al societății 
SC "Chimica" SA Orăștie. Sin
cere condoleanțe îndoliatei 
familii. Dumnezeu să-l odih
nească! Consiliul de admi
nistrație și Comitetul director 
al SC"Farmec"SA Cluj- 
Napoca. (2543)

• SC Tracorom SRL Bacău, 
prin managerul său, dl. 
Damian Nicușor, transmite 
conducerii SC "Chimica" SA 
Orăștie sincere condoleanțe 
prin dispariția neașteptată a 
directorului general

REMUS DAVID

colaborator de prestigiu și om 
de omenie, pe care nu-l vom 
uita. Aceleași condoleanțe și 
familiei îndoliate. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(0111)

• Colectivul SC "Devatrans" 
SA Deva este alături de familia 
ing. Bâja loan la marea durere 
pricinuită de pierderea celei 
care a fost o soție și o mamă 
bună, un om de o aleasă*  
noblețe sufletească

BÂJA MARIA

și-i transmite sincere con
doleanțe. (9590)

• Promoția 1965, Liceul 
"Decebal" Deva, își exprimă 
profundul regret pentru trece
rea prematură în eternitate a 
colegei dragi

ȚUȚI BÂJA 
(născută SACHETI)

și este alături de familia 
colegului Nelu, greu 
încercată. Amintirea ei o vom 
păstra mereu vie în sufletele 
noastre.

• Profesorii Munthiu M., 
Nistor M., Neagoe V., Radu T, 
foști colegi la Grupul Școlar In
dustrial "Horea" Deva, trans
mit sincere condoleanțe doam
nei directoare Cârțină Rodica 
pentru trecerea în neființă a 
tatălui ei. (9304)

; 18 NOIEMBRIE ’
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imprimante
Ei consumabile 

accesorii 
rețele 
service

Prin Secțiile: L 5 Deva, L 9 Simeria, CT 4 Deva, IFTE Deva, scoate la 
vânzare prin licitație publica următoarele mijloace fixe disponibile:

S mijloace fixe amortizate;

S mijloace fixe neamortizate;

S mijloace fixe amortizate de natura obiectelor de inventar;

S mijloace fixe neamortizate de natura obiectelor de inventar.

Licitația va avea loc la data de 22.12.1997, ora 10.00, iar urmâtoarea în 
data de 06.01.1998, ora 10, în sala de ședința din Deva, str. M.Viteazul, nr. 36.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi văzute, iar documentația 
tehnico-economicâ, regulamentul de licitație și lista prețurilor de începere 
a licitației pot fi consultate la sediile din:

* Secția L 5 Deva - tel. 216320/292, 296 - str. Horea nr. 12-14.

* Secția CT 4 Deva - tel. 216320/382, 387 - str. Horea nr. 12-14.

* Secția IFTE Deva - tel. 216320/341, 342 - str. M. Viteazul nr. 36.

* Secția L 9 Simeria - tel. 660080/2553, 2586 - str. Victoriei, nr. 11-12.

Pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine, care 
pânâ la deschiderea licitației vor depune la comisia de licitație chitanța 
de achitare a garanției de participare, în valoare de cel puțin 10% din 
prețul de începere a licitației mijloacelor fixe pe care intenționează sâ le 
achiziționeze, în contul 30.1000.36.00.000.23.002, deschis la Banc Post 
Timișoara.

Licitația se desfâșoarâ în mod separat pentru fiecare ansamblu.

scoate la concurs următoarele posturi vacante:
2 posturi de inspector de specialitate pentru corpul de 

control foiță de muncă și șomaj, din care unul pentru zona Petroșani;
t 2 posturi de analist programator;
t 1 post de referent treapta II. Vechime în specialitate de 4 ani; 
t 1 post de inspector de specialitate;
t 1 post de conducător auto;
t 1 post de analist programator la Camera de muncă;
t 1 post de inspector de specialitate IA la Camera de muncă

pentru zona Orăștie, vechime în specialitate de 1.5 ani;
t 1 post de referent I la Camera de muncă pentru zona 

Orăștie. Vechime în specialitate de 10 ani, din care 5 ani în activitate de
personal-salarizare;

ft 1 post de referent IA la Camera de muncă. Vechime în spe
cialitate de L5 ani.

Concursul va avea loc in data de 10.12.1997, ora 10.00
  ...   

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

IMwwuji mva
Invită pe toți administratorii asociațiilor de locatari 

(proprietari) la întrunirea care va avea loc în sala mare 

a Primăriei în data de 20 noiembrie 1997, ora 10.00, 

pentru Instruire șl clarificarea tuturor problemelor legate 

de Ordonanfa de urgență nr. 69/1997, privind ajutorul 

bănesc care se acordă pentru energia termică în 

sezonul rece (distribuirea cupoanelor).

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

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

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

o r *'  1 'jiîi _Wi fc; pjvî t

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

[ S.C. ROMCAMION SJI.
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 afișatâ la 
sediul societății.
Licitația are loc zilnic la ora 10,00.
Informații la telefoanele: 213030, 213031, interior 24.
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HUNEDOARA - VAS, 1>E NOI
COORDONATE

Primul partener cu 
care județul Hunedoara a 
perfectat relații de cola
borare după revoluția din 
decembrie 1989 a fost ju
dețul Vas, din Ungaria. 
Relațiile s-au derulat spo
radic, dar nu au încetat nici 
un moment. S-au efectuat 
schimburi de delegații pe 
teme economice, culturale, 
de învățământ etc.

Recent, președinții ce
lor două Consilii județene 
s-au întâlnit la Vas pentru a 
discuta modalitățile de 
continuare a protocolului 
de acum șapte ani și așe
zarea lui pe noile coor
donate politice, economice

și sociale din județele 
respective.

S-a convenit asupra 
unor domenii și teme 
care urmează a fi cu
prinse în noul document 
de colaborare, vor fi 
făcute, prin corespon
dență, și alte schimburi 
de propuneri, opțiuni, 
criterii, urmând ca în luna 
februarie, cu prilejul vi
zitei pe care o delegație 
de la Vas o va efectua în 
județul Hunedoara, să fie 
semnat și ratificat de 
Consiliul județean noul 
protocol între cele două 
județe (D.G.)

Umbra lui Adolf

r------------------------------ 1
■ Ieri, în Camera Deputaților i 
' s-a discutat Moțiunea introdusă • 
| de P.U.N.R., sprijinită de | 
. P.D.S.R. și P.R.M., privind . 
I starea românilor din județele • 
| Harghita și Covasna. Moțiunea |
■ a scos în evidență situația dra- . 
I matică din cele două județe, ac- I 
I țiunile conducerilor admi- I 
! nistrative, puternic susținute de ! 
I U.D.M.R., aducând atingere I 
I prerogativelor stipulate de Con- ] 
‘ stituție ale statului național și * 
I unitar care este România și, în | 
I ultimă instanță, românilor i 
* trăitori în județele Harghita și 1 
| Covasna, nu o dată obligați să | 
i se simtă străini în propria lor | 
’ țară. Toate aceste lucruri pe- ■ 
| trecându-se pe un fond de auto- | 
j determinare teritorială care i 
i poate să scape de sub I 
[jurisdicția Guvernului român. |
■ Această stare s-a accentuat .
I mereu începând din decembrie I 
| '89, mai ales în ultimul an prin | 
! măsurile luate de Guvernul . 
I Ciorbea. I
i

măsurile luate de Guvernul

în cuvântul său, deputatul 
Remus Opriș, vorbind în nu-

J/iX VESTIȚI ACUM ÎN CALITATE!

Vizitați magazinele WHIRLPOOL și profitați de

OFERTA SPECIALĂ!

în nordul Italiei, o 
mișcare separatistă con
dusă de Umberto Bossi, 
liderul Partidului Liga 
Nordului, a proclamat 
încă în septembrie 1996 
“Republica Federală a 
Padaniei”, cu capitala 
la Veneția. Deși nere
cunoscută de nici o țară 
europeană și dezavuată 
de puterea centrală de la

mentari padanezi, 
Jirinovski a spus:’’Sunt 
foarte fericit să asist la 
nașterea Padaniei”.

Cât de fericit a fost cu 
adevărat numai el știe. 
Prezența sa printre sepa
ratiștii din Liga Nor
dului spune însă multe. 
Cu siguranță s-a aflat 
acolo în cadrul demer
surilor ce se întreprind

Roma, dar totuși tole
rată, Padania a început 
să se organizeze. în oc
tombrie, anul acesta, au 
avut loc așa-zise alegeri 
“legislative”. Mai mult 
simbolic, scrutinul la 
care nu se știe câți oa
meni au participat și al 
cărui rezultat este ținut 
secret, a ales un par
lament al Padaniei.

Recent a avut loc 
jsrima sesiune a acestuia. 
In afara deputaților, la 
lucrări au participat și 
câțiva invitați. Și cine 
credeți că s-a aflat prin
tre aceștia? Nimeni altul 
decât un mai vechi erou 
al comentariilor noastre, 
Vladimir Jirinovski, 
șeful Partidului Liberal- 
Democrat din Rusia, cu
noscut pentru ieșirile sale 
ultranaționaliste. în 
fața celor 200 de parla-

acum în Europa pentru 
crearea “Internaționalei 
naționaliste". Jirinov
ski, ca și francezul ultra- 
naționalist Le Pen, pre
zent și el zilele trecute la 
București, la Congresul 
P.R.M., nu vrea să piar
dă ocazia de a se plasa 
în fruntea acestei orga
nizații care se dorește să 
fie cât mai repede 
constituită.

Cei mai în vârstă își 
amintesc de anii doua- 
zeci-treizeci, când, ase
mănător cu ce se în
tâmplă acuma, umbra 
lui Adolf bântuia Eu
ropa. Poate însă, în prag 
de nou mileniu, demo
crațiile occidentale vor fi 
mai ferme în bararea 
ascensiunii ultrana- 
ționalismului -frate bun 
cu fascismul și na
zismul.

Gh. PAVEL

ORGANIZAȚIILE DE TINERET 
SE ADUNĂ

Ieri, la Deva, la Sala festivă a Școlii Normale Sabin 
Drăgoi a avut loc o întrunire a conducerilor formațiunilor 
politice de tineret în ideea reunirii acestora sub umbrela 
unui Consiliu Județean al Organizațiilor de Tineret

Ideea reunirii organizațiilor de tineret într-un Consiliu 
Județean derivă din necesitatea de a se promova o politică 
unitară între altele în dialogul cu Ministerul Tineretului și 
SportuIul.țC.P.)

| mele Guvernului, a combătut |
■ aspectele cuprinse în moțiune, i
I în ultimă instanță demersul • 
| P.U.N.R. fiind respins de Ca- |

I 
I 
I 
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I 
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> mera Deputaților.
I O aprigă dispută a generat 
| în aceste zile Ordonanța guver- 
I namentală privind modificarea 
I Legii învățământului, coaliția 
I aflată la putere, în primul rând 
! P.N.Ț.C.D, nefiind de acord cu 
I cerința extremă a U.D.M.R. de 
| predare în școli a Istoriei și
■ Geografiei în limba maghiară. 
| S-au făcut destule concesii 
j până la această oră minorității 
• maghiare. După cum menționa, 
| la o conferință de presă, Radu
■ Vasile, secretarul general al 
I P.N.Ț.C.D.: „U.D.M.R., care se 
| pretinde un susținător al de-
■ mocrației, ar trebui să înțeleagă 
I că nu se mai pot face concesii, 
| iar medierea prezidențială nu-și 
. are rostul.”
I O acceptare a unor astfel 
I de pretenții ar duce la pierderea 
! unei părți importante a elec- 
I toratului, mai ales din 
I Transilvania.

Senatorul George Pruteanu 
| declara, la rândul său, că nu
■ poate fi acceptată federalizarea 
I sistemului de învățământ din 
I România, care ar crea două 
! sisteme prin deschiderea de 
| facultăți și universități în limba
■ maghiară, cu care multă lume 
I din P.N.Ț.C.D., P.N.L., P.D. și 
| din țară nu sunt de acord.

Disputa din coaliția aflată la 
I putere a continuat ieri în Senat. 
I Nu știm cum se va încheia.
■ Credem că numai prin 
| medierea bunului simț al
■ realității pe care trebuie să-l 
I înțeleagă minoritățile, că orice 
I cetățean al acestei țări trebuie 
! să-și însușească limba română 
I pentru a beneficia de drepturi 
i egale în România.
; _Mine!_BODEA

Cumpărați oricare dintre 
performantele mașini de 
spălat WHIRLPOOL și 
primiți gratuit detergent 
ARIEL pentru o lună 

(2,4 kg)!

Oferta este valabilă numai în perioada 
17 noiembrie - 17 decembrie 1997.

WHIRLPOOL și ARIEL vă așteaptă în magazinele:

• MEMORII DTS - Bd. Libertății nr. 2, Hunedoara • QUASAR - Bd. Dacia 20, 
Hunedoara • S.C. COMTEH S.R.L. - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 84, 

Petroșani • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie, nr. 85, Petroșani
• ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • S.C. INCOMEX

- Str. N. Bălcescu nr. 11, Orăștie • QUASAR - Piața Aurel Vlaicu,
bl. B, zona Muzeu, Orăștie • SIMAL EXIM - Bd. Decebal, Complex Comercial 

Central, Deva • QUASAR - Bd. Decebal, bl. R, parter. Deva
• DEVA-SAT - Str. Avram Iancu, bl. Hl, parter, Deva

• SILOG ELECTRONIS -Bd. Decebal, bl. S, parter, Deva

ADUCE CALITATE VIEȚII

LA CERTEJU DE SUS
Zatiariciuc Mircea și-a omorât 

ginerele cu cuțitul
fn 16 noiembrie a.c., Zahariciuc Mircea, de 77 de ani, din Certeju 

de Sus - satul Bocșa Mare, s-a-deplasat la locuința ginerelui său 
Steleac loan, de 51 de ani, din aceeași localitate, unde pe fondul 
consumului de alcool și al unor neînțelegeri a avut loc o altercație 
între cei doi. în urma divergențelor socrul (Z.M.) a ripostat cu cuțitul 
aplicându-i ginerelui său o lovitură de cuțit în zona toracică.

Lovitura a fost fatală, aceasta provocăndu-i moartea lui Steleac 
loan.

Autorul crimei este cercetat în stare de arest preventiv. (C.P.)

Neînțelegerile dintre Liga 
Sindicatelor Miniere ,, Soli
daritatea ’92” Deva și RAC 
Deva au degenerat zilele 
trecute într-un conflict de 
muncă, a cărui soluționare 
pare, după spusele liderilor 
de sindicat, greu de rezolvat.

Potrivit declarației dlui 
Gelu lonașcu, secretarul Ligii 
Sindicatelor Miniere ,,Soli
daritatea 92", unul dintre mo
tivele cele mai importante ale 
conflictului deschis recent la 
Camera de Muncă, îl re
prezintă inexistența fondurilor 
bănești pentru continuarea 
activității de producție până 
la finele acestui an. Față de 
luna august, la rectificarea de

CONFLICT DE MUNCA 
LA HAC DEVA

bugeL regia a primit cu 70 de 
miliarde de lei mai puțin, 
situație ce riscă să ducă la un 
colaps total, nemaivorbind de 
faptul că până la 17 
noiembrie nu s-au realizat 
plățile pentru chenzina a 
doua.

Pe lista revendicărilor 
sindicatelor, înaintată condu
cerii RAC Deva, se regăsesc 
zece puncte - nerespectarea 
programului de restructurare 
negociat, fapt ce a dus la o

disponibilizare haotică a per
sonalului și la însemnate 
dereglări ale fluxului de pro
ducție, neasigurarea fondu
rilor bănești de către unități în 
cazul accidentelor profe
sionale. în acest sens, banii 
nu s-au asigurat nici în anul 
trecut, nici în prezent.

Conflictul dintre Ligă și 
Regie s-a înregistrat oficial în 
ziua de 13 noiembrie a.c. la 
Camera de Muncă, urmând

ca pe parcursul zilei de azi 
să se deruleze arbitrarea 
părților. Dacă solicitările 
minerilor nu vor fi rezolvate, 
joi se vor derula mai multe 
mitinguri de protest în fața 
Prefecturii județului și RAC 
Deva.

Liderii de sindicat mai 
spun că nu le face plăcere 
să apeleze la aceste forme 
de protest dar este poate 
singura soluție pentru a 
determina pe cei în drept să 
se aplece mai mult asupra 
problemelor dificile prin care 
trece mineritul românesc. .

Corne! POENAR
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