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Maeștri ai harababurii, 
guvernanții noștri țin cu orice 
preț să ne zăpăcească. Ac
tuala cuponiadă este 
exemplul perfect în acest 
sens. Țăranii își pot plăti 
lucrările agricole dacă au 
Cupoane, căldura din apar
tamente este sublimă dar, 
pentru a beneficia de ea, 
trebuie să dai... cuponul. 
N-ar fi de mirare ca, în scurt 
timp, și mărfurile alimentare
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simpatii politice sau credința in dumnezeu?
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I.A.: îmi amintesc că prin 
anul 1993 circulau zvonuri 
chiar de înlocuire a mea din , 
funcția de președinte al Jude
cătoriei Deva. După scurt timp 
am fost promovat în funcția de 
președinte al Tribunalului 
Hunedoara.

Rep.: De fapt, doream să 
aflăm care este starea de 
fapt actuală din justiția 
hunedoreană.

I.A.: Niciodată justiția din 
județul Hunedoa/? nu a pre-

Rep.: Mai întâi, vă 
rugăm, die președinte, să 
comentați știrea apărută în 
ziarul nostru privind de
punerea cererii de demisie 
din funcție a dlui Cornel 
Ciucian, prim-procuror al 
Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara.

I.A.: Nu cunosc amă
nunte, dar sunt convins că 
domnia sa va da explicații cu 
privire la motivele acestei 
hotărâri.

Rep: Considerați că în 
spatele demisiei s-ar afla 
unele influențe de ordin 
politic?

I.A.: Nu dețin dovezi în 
acest sens. Trebuie cunoscut 
însă faptul că în perioada 
anterioară primului război 
mondial magistratura română 
și-a manifestat doleanța ne
amestecului politicului în 
justiție.

Rep.: Care este, die pre
ședinte, situația persoa
nelor care ocupă în prezent 
funcții de conducere în 
justiție?

I.A.: Deși aceste persoane 
au fost confirmate în funcții de

Consiliul Superior al Ma
gistraturii în anul 1996, în ul
tima vreme se desfășoară o 
nouă acțiune de evaluare a 
capacității acestora, în ve
derea reconfirmării în posturi.

Rep.: După câte cunoaș
tem, magistrații nu au voie 
să facă politică. Credeți că 
sunt magistrați care încalcă 
aceste dispoziții legale?

I.A.: Există zvonuri cu 
privire la unele simpatii po
litice. Cât despre o încălcare

(Interviu cu dl loan Ardelean, 
^președintele Tribunalului HunedoaraJ

a normelor juridice men
ționate pot spune că la 
această oră nu există dovezi 
certe. Dacă se vor confirma 
asemenea bănuieli, vom ana
liza, probabil, într-un alt cadru 
acest aspect.

Rep.: Cunoașteți situații 
din perioada guvernării 
PDSR referitoare la încer
carea de schimbare din 
funcție a unor cadre de 
conducere din unitățile de 
justiție?

zentat rezultate bazate pe 
cifre spectaculoase. Am ob
ținut realizări bune în ultima 
perioadă, atât în privința 
calității actului de justiție, cât 
și în operativitatea soluționării 
cauzelor, dar nu încercăm să 
defilăm cu ele. Nu le con
siderăm performanțe în ma
terie, ci efectul necesar al unei 
munci intense și cinstite. 
Sigur, sunt și deficiențe, une
ori chiar imputabile magis- 
traților, însă trebuie înțeles că

volumul de activitate a cres
cut mult în ultima vreme, iar 
personalul cu care lucrăm, în 
special în judecătorii, are, în 
cea mai mare parte, o 
experiență redusă în do
meniu.

Rep.: Și totuși nu aveți 
nici o cifră mai semni
ficativă?

I.A.: în primele trei 
trimestre din 1997, cele șase 
instanțe de judecată din 
județ au avut de soluționat 
34266 de cauze. Numai la 
Tribunalul din Hunedoara, în 
acest an au fost înregistrate 
peste 5200 de dosare, la 
care se adaugă câteva sute 
privind constituiri de societăți 
comerciale și înființări de 
persoane juridice în condițiile 
Legii 21/1924. Spun aceasta 
pentru a sublinia că în anii 
anteriori evenimentelor din 
1989, Tribunalul Hunedoara 

, nu înregistra, anual, mai mult 
de 2000 de dosare.

din magazine să se distribuie 
tot pe cupoane. Asta să fie 
atât de lăudata protecție so
cială? Ea pare mai mult un 
prim pas pe drumul spre să
răcia absolută, spre o eră a 
gamelelor, a ciorbei să
racului și a cozilor la bunurile 
de larg consum.

Este paradoxal cum, de 
la Revoluție încoace, nici 
unul dintre politicieni și gu
vernanți nu și-a pus pro
blema că mai întâi trebuie să 
dai pentru a putea primi. 
Portofelele oamenilor trebuie 
umplute și abia apoi este 
necesar unul ca domnul 
Ciumara pentru a le goli. Or, 
toate astea nu se pot 
întâmpla de pe o zi pe alta și, 
în nici un caz, nu se întâmplă 
cu ajutorul,,cuponiadelor”. 
Adevărata protecție socială 
se face prin creșterea 
numărului locurilor de mun
că, prin reducerea fiscalității 
și încurajarea investițiilor.

CDR trâmbița sus și tare 
în campania electorală că

investitorii străini de-abia 
apucă să vină pe plaiurile 
noastre mioritice, miliarde 
de dolari așteptând sem
nalul de a intra în România 
și a ne face fericiți. 
Realitatea este însă cu totul 
alta, lată, după un an de la 
venirea la putere a actualei 
coaliții, o ducem din ce în ce 
mai prost. Neștiind ce și cum 
să negocieze, guvernanții au 
oferit cam tot ce se putea 
oferi. De primit, însă, știm cu 
toții ce-au primit. Investitorii 
se feresc în continuare să 
vină aici, banii promiși de 
fondurile internaționale sunt 
mult mai puțini decât am 
crezut și, pe deasupra, se 
dau cu țârâita, iar NATO și 
Uniunea Europeană nu prea 
se înghesuie să ne cheme 
ca parteneri. Și atunci nu 
poți să nu te gândești, de 
fapt, nouă ce ne iese din 
tranziția asta? însă ade
vărata întrebare este când 
Se va trezi din visare Gu
vernul? Când va înțelege că 
nimeni din această lume gu
vernată <je interese nu 
poate, sau nu vrea, să ne 
ajute cu adevărat; în de
finitiv, noi românii suntem 
singurii capabili să ne aju
tăm.

Poate că apropiata re
maniere va mai schimba pe 
ici pe colo, prin punctele 
esențiale, cum bine spunea 
Nenea lancu, politica ce se 
face în România. Altfel, 
Guvernul Ciorbea riscă să 
rămână în istorie ca unul al 
bâlbâielilor și luptelor in
testine, un guvern al ordo
nanțelor și „cuponiadelor”.

Andrei NISTOR

Interviu consemnat de 
Dumitru GHEONEA 

(Continuare în pag. 8)

De strajă la măreția 

munților Apuseni.
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Mai este timp doar până 
la sfârșitul acestei luni 
pentru ca posesorii de auto- 
turisme, autotractoare, 
autoutilitare, remorci și 
semiremorci să-și plă
tească taxa de drum. 
Achitarea se face la oficiile 
CEC județene pentru per
soanele juridice care 
plătesc prin virament și la 
celelalte agenții CEC pentru 
persoanele fizice. Sunt 
exceptate de la plata

autoutilitare sub 3,5 t vor 
plăti doar 21.000 de lei, 
indiferent de capacitatea 
cilindrică.

Pentru persoanele 
fizice și juridice care sunt 
exceptate de la plata 
sumelor fixe anuale se 
eliberează, la cerere, 
adeverințe de gratuitate de 
către Secțiile de Drumuri 
Naționale Județene. în 
acest scop, programul de 
lucru al salariaților care

'Delegație x 
hunedareană, 
la Conferința 

Regională 
de la Arad
în spiritul orientării Gu

vernului României de integrare 
europeană fi de reglonalizare eco
nomică, Consiliile Județene Arad, 
Caraș-Severln, Hunedoara fi Timiș 
au inițiat elaborarea unui concept 
de dezvoltare regională a județelor 
respective. Elaborarea proiectului 
este finanțată de Programul PHARE 
șl de Societatea de Promovare Eco
nomică a Landului Renania de 
Nord-Westfalia din Germania, îm
preună cu partenerlatul celor patru 
Consilii județene.

Azi, o delegație a Județului Hu
nedoara, condusă de dl Gheorghe 
Dreghicl, vicepreședinte al Consi
liului Județean, se află la Arad, 
unde participă la cea de-a H-a Con
ferință Regională din cadrul Pro
iectului “Elaborarea unui concept 
regional de dezvoltare economică a 
Județelor Arad, Ca roș -Se ve rin, Hune
doara și Timiș". Vor fi dezbătute 
măsurile de dezvoltare economică 
regională, se vor stabili posibili
tățile de implementare a acestora, 
vor fi adoptate noi mdsuri Cn vederea 
tratdrii unitare a proiectului. (D.G.J^

acestei taxe societățile 
comerciale care efectuează 
transport de călători în 
comun (numai pentru auto
vehiculele utilizate special 
în acest scop), ca și 
persoanele handicapate 
care au în proprietate o 
singură autoutilitară sub 3,5 
t sau un singur autoturism 
amenajat special. Pensio
narii posesori ai unui 
autoturism sau ai unei
 

eliberează adeverințele de 
gratuitate a fost prelungit 
și în zilele de sâmbătă și 
duminică, între orele 7,30 și 
15,30, până la sfârșitul lunii 
noiembrie.

Menționăm că sus
tragerea de la plata su
melor fixe anuale este con
travenție și se pedepsește 
cu amendă reprezentând 
de zece ori valoarea taxei. 
(A.N.).

Elevii Colegiului Național 
“Decebal” Deva i-au învins la 
faza zonală a concursului “Care 
pe care” pe colegii lor de la 
Liceul “M. Nicoară" Arad. Firește 
că meritul este în primul rând al 
echipei devene, care a obținut 
victoria cu scorul de 4 la 1, dar și 
al celor 250 de colegi care au 
susținut-o și al dascălilor lor.

Trecând peste răceala cu 
care au fost întâmpinați, 
decebaliștii, hotărâți și pregătiți 
să învingă, au dovedit că pot fi 
strălucitori atât în privința cu-

DCCCBRIIȘTII-VICTORIOȘI
noștințelor, cât și a show-ului cu 
care și-au încheiat evoluția, a 
întregii lor prezențe în Arad. 
Concursul, desfășurat la Dis
coteca “Viva", a avut ca și la faza 
anterioară 5 probe: “Note fără 
catalog", “Parlamentari fără 
voie", "Scurtcircuit olimpic”, 
“Liceeada" și cea artistică. 
Echipajul a fost format din dna 
prof. Daniela Teodoru, elevii

Anamaria Burtea, Liviu Aron, 
Adrian Măniguțiu, Alina Mariana 
lordache și dansatorii Andrada 
Ivoniciu, Ovidiu Cornelius Danciu 
și Bogdan Brilinschi. Merită 
amintite majoretele, mascota vie 
(costumată în legendarul rege 
Decebal), bodyguarzii, stegarul.

Pentru reușita lor, condu
cerea colegiului mulțumește pen
tru sprijinul acordat dnelor

Adriana Rusu Pescaru, direc
toarea Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva, și 
Maria Miertoiu, de la Liceul de 
Artă “Sigismund Toduță" Deva, 
sponsorilor. Echipajul devean 
va participa la faza finală a con
cursului “Care pe care”, 
organizat de TVR Timișoara, în 
16 decembrie, în municipiul de 
pe Bega. Până atunci îi vom 
putea vedea pe TVR2, sâm
bătă, 29 noiembrie, în jurul orei 
12,30. (V. ROMAN).
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Utilizarea tutunului este 

una dintre cele mai mari pro
bleme de sănătate și stare 
de bine pentru femeile și 
fetele din întreaga lume. In 
unele țări, cancerul de plă
mâni a întrecut deja cancerul 
de sân drept cauză prin
cipală a deceselor provocate 
printre femei. Femeile care 
fumează ,,experimentează" 
toate consecințele negative 
ale sănătății pe’care bărbații 
fumători le’practică, precum 
și cele specifice sexului res
pectiv. De exemplu, femeile 
care fumează au un risc mai 
mare de cancer uterin, me
nopauză prematură și fer
tilitate redusă. Când femeile 
fumează în timpul sarcinii 
există, de asemenea, riscuri 
pentru copilul nenăscut încă. 
Femeile care fumează 
acasă își expun copiii 
pericolelor fumatului pasiv. 
Cu toate acestea, în multe 
țări există încă percepția că 
fumatul este în special 
problema sexului masculin.

În special în țările dez
voltate, fumatul scade 
constant în rândul bărbaților. 
Totuși, companiile produ
cătoare de tutun și-au în
dreptat rapid atenția către 
noii utilizatori posibili, iar în 
țările mai puțin dezvoltate 
companiile transnaționale 
producătoare de tutun uti
lizează tehnici sofisticate de 
marketing pentru a atrage 
noi posibili fumători in 

| special tineri și femei. Se

câtă carnc ți câh 
MAI CONSUMĂ ROMÂNIM

Dacă înainte de 1989 
existau ambiții mari pentru a 
se produce în medie (căci de 
consumat nu poate fi nici pe 
departe vorba) câte o tonă de 
cereale, 300 ouă, 300 kg 
legume, 100 kg carne cât șl 
cantități însemnate de alte 
produse pe cap de locuitor, 
iată că de câțiva ani încoace 
s-a bramburit cu totul atât 
producția agricolă în an
samblul său, dar mai ales 
consumul populației.

Datele statistice ne arată 
totuși că, în condițiile tran
ziției, când au dispărut multe 
dintre complexele specia
lizate pentru creșterea ani
malelor, au scăzut în mod 
evident șl cantitățile de pro
duse oferite consumatorilor. 
Spre exemplu, consumul me
diu anual la carnea de pasăre 
pe un locuitor în țara noastră 
se situează abia undeva în Jur 
de 7 kg, în vreme ce în țările 
europene din vest consumul 
pe un locuitor se ridică la 
peste 20 kg, deci de trei ori 
mai mare, iar în SUA revin la 

^consum câte 44 kg carne de
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TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a./r) 
9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Sensul tranziției (r) 14.10 
Șeicul (s/r) 15.30 Pompierii 
vă informează! 15.45 Lege 
și fărădelege 16.00 
Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Timpul 
Europei 19.00 Sunset 
Beach (s) 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 
21.00 Marguerite Volant (s, 
ep. 7) 22.00 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin 
sportiv 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 71)

 — 

folosesc aceleași tehnici de 
marketing care au fost 
utilizate pentru promovarea 
fumatului printre femeile din 
țările dezvoltate.

Eforturile lor au fost 
încununate cu succes și în 
multe țări dezvoltate există 
deja tendința de a fuma mai 
mult printre adolescente 

decât printre băieți. Din 
aceste exemple este posibil 
ca modelele de fumat printre 
femeile și fetele din țările în 
curs de dezvoltare să urmeze 
aceleași tendințe.

Ce se poate face pentru a 
opri epidemia fumatului în 
rândul femeilor? Toate țările 
vor trebui să elaboreze pro
grame împotriva fumatului, 
foarte complete, adresate în 
special femeilor și răs
punzând nevoilor lor. Tinerele 
și femeile au dreptul de a 
cunoaște efectele pe care le 
poate avea fumatul asupra 
sănătății. De asemenea, tre
buie sa învețe să reziste

pasăre pentru flecare locuitor, 
în ceea ce privește carnea 

de porc, se constată că 
românului îi revin, în medie 
bineînțeles, la consum 25 kg, 
media consumului în celelalte 
țări europene la acest produs 
fiind cuprinsă între 35 și 40 de 
kg.

Dacă ne referim la ouă, 
consumul anual în țara 
noastră este situat sub 200 de 
bucăți pe un locuitor, în timp 
ce consumatorii europeni și 
cei americani care sunt mari 
amatori de colesterol mărit 
mănâncă în medie, pe un lo
cuitor, anual, 250 de ouă. Des
pre aceste medii se pot spune 
multe, având în vedere, în 
special în cazul consu
matorilor din țara noastră, 
posibilitățile financiare, sta
rea bugetului familiei și 
situația coșului zilnic al celor 
ce apelează la piață. în 
actualele condiții nici nu mai 
poate fi vorba despre o 
strategie clară sau despre o 
prognoză a consumului, totul 
aflându-se sub semnul și la 
discreția pieței. (N.T.). .

TVR 2
7.00 Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (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, ep. 50) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5 (div.) 19.30 Față 
în față cu autorul (talkshow) 
20.00 Secretul (s, ep. 36) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 21.00 în fața dvs. 
22.00 Jean-Marc sau viața 
conjugală (co. Franța 1963) 
23.40 Time Out (mag. 
sportiv)

>
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tentației, chiar presiunilor și 
cum să procedeze pentru a 
se lăsa de fumat. Renun
țarea la fumat are beneficii 
imediate și concrete, re
ducând riscul majorității 
bolilor cauzate de acesta. 
După trecerea unui an de la 
renunțarea la fumat, riscul 
bolilor coronariene scade cu 
50%, iar pe parcursul a 15 
ani, riscul relativ al decesului 
provocat de aceste boli 
pentru un fost fumător se 
apropie de cel al unui nefu
mător. De asemenea, scad, 
dar într-un ritm mai lent, ris
curile relative de apariție a 
cancerului de plămâni, a bo
lilor cronice obstructive ale 
plămânului și a accidentelor 
vasculare cerebrale. După 
10-14 ani de la renunțarea la 
fumat, riscul mortalității pro
vocate de cancer scade 
până la nivelul celor care nu 
au fumat niciodată. Renun
țarea la fumat are un efect 
benefic asupra funcției plă
mânilor, în special în cazul 
persoanelor tinere.

Date recente arată că re
nunțarea la fumat înainte de 
vârsta de 35 de ani este mai 
benefică decât renunțarea la 
o vârstă mai înaintată, dar 
renunțarea oricum este 
benefică, neavând impor
tanță vârsta la care o 
persoană renunță la fumat.

Dr. Corina Feier 
Inspectoratul de Sănătate 
Publică Hunedoara - Deva 

............

agent comercial 6 inginer construcții civile,
agent de asigurare 9 industriale și agricole 11
analist 1 inginer constructor instalații 1
arhitect clădiri 5 inginer de cercetare în con-
arhitect urbanism, peisagisti- structii civile, industriale și AG 1

că și amenajarea teritoriulu 3 inginer de cercetare în
asistent medical generalist 1 prelucrarea lemnului 1
barman 3 inginer de industrializarea
brutar 8 lemnului 1
bucătar 2 inginer ecolog 1
cofetar 6 inginer electromecanic 1
confectioner tricotaje după inginer electronist, transpor-
comandă 8 turi, telecomunicații 1
confectioner asamblor inginer electrotehnist 1
articole din textile 34 inginer mașini termice 1
consilier economic 1 inginer mecanic 5
contabil 2 inginer prelucrări metalurgice 1
contabil șef 1 inginer tricotaje, confecții 1
croitor 4 instalator frigotehnist 2
croitor-confecționer îmbră- jurisconsult 1

căminte după comandă 29 lăcătuș mecanic 19
cusător piese la încălțăminte 16 magaziner 2
dulgher pentru construcții 5 maistru construcții civile,
economist în industrie 7 industriale și agricole 1
electrician de întreținere și reparații 1 maistru în industria textilă pielărie 1
faiantar 3 maistru mecanic 1
farmacist 1 mașinist la mașini pentru
frezor universal 1 terasamente (ifronist) 1
gestionar depozit 1 mecanic auto 1
inginer automatistv---- —---------------------------------------- 2 medic de specialitate 1 tot, locuri de muncă vacante 393

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

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

ANTENA VDEVaÎ
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)

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s) 9.40 Doc
tor1 Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.00
Evadare din întuneric (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 
1) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Coșmarul (thriller SUA 1991) 
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 
Cerc vicios (thriller SUA ’96)
21.30 Cronici paranormale 
(s) 22.30 Milionarii de la 

miezul nopții

PROWO
1. Bologna (15) 

Florentina (8) p. X
Gazdele nu pot emite mari 

pretenții în această partidă. în 
prima repriză s-ar putea păs
tra intactă tabela de marcaj.

2. Bologna - Fiorentina f. 
X2

Evoluția Bolognei pe pro
priul teren a fost - până acum 
- destul de slabă. Credem că 
un rezultat de egalitate ar fi 
mulțumitor.

3. Empoli (13) - Atalanta 
(12)p.X
Acasă, Empoli are la activ 

doar o victorie, dovadă că e 
greu în seria A.

4. Empoli - Atalanta f. 2
z Mai experimentați, oaspeții 
vor profita probabil de slă
biciunile gazdelor.

5. Brescia (11) ■ Udinese 
(7)1X

Se anunță a fi un meci viu 
disputat. Noi înclinăm spre 
puterea de mobilizare a Bres- 
ciei.

6. Juventus (2) - Parma (3) 
p. 1X

Juventus din 4 partide, pe 
teren propriu, are patru 
victorii...

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer(s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Săraca fată bogată (f, ultima 
parte/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) 18.00 
Urmărire generală 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. 52) 
21.15 Doctor în Alaska (s) 
22.05 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 22.15 Familia Bundy 
(s, ep. 234) 22.45 Sledge 
Hammer (s, ep. 40) 23.-15 
Știrile PRO TV. Prima pagină

Concursul din 23 
noiembrie 1997

a/-

7. Juventus - Parma f. 1
Mergem cu Juventus ca 

solist, dar cine vrea să fie 
precaut poate pune și un “X”.

8. Lecce (16) - Napo/i (17) 
p. 1X

Până la pauză nu se poate 
întâmpla ceva deosebit.

9. Lecce - Napo/i f. 1
Gazdele n-au altă 

ternativă decât victoria. Și 
cum napolitanii nu strălucesc 
în deplasare...

10. Roma (4) - Vicenza (6) 
P- 1

Romanii, pentru a rămâne 
în “plutonul” fruntaș, vor 
ataca din start.

11. Roma - Vicenza f. 1
Și aproape sigur, gazdele 

nu vor ceda inițiativa nici în 
repriza a ll-a.

12. Sampdoria (10) - Bari 
(14) p. 1X

înfrângerea rușinoasă a lui 
“Samp" la Lazio trebuie 
răzbunată.

13. Sampdoria - Bari f. 1
Și dacă până la pauză 

rezultatul nu poate fi decis, în 
repriza a ll-a genovezii vor 
tranșa rezultatul în favoarea 
lor.

>u ii> ■■ j

muncitor necalificat 381
operator calc, electr, și.rețele 2

5
17

2
1
1
4

ospătar (chelner) 
paznic 
secretară 
șef depozit 
șofer autosanitară 
șofer autobuz 
șofer de autoturisme și 

camionete
statistician medical 
strungar universal 
subinginer electromecanic 
sudor autogen 
sudor electric 

1
1
5
2 

17
2

supraveghetor jocuri (cazinouri) 4 
tehnician arhitect 
tâmplar manual 
tâmplar universal 
tractorist 
vânzător 
vânzător ambulant de 

produse alimentare 
vânzător ziare 
vopsitor auto 
zidar rosar-tencuitor 
zugrav, vopsitor

1
3

19
2

19

1
1
1

19
8

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (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, 20 noiembrie

O BERBEC 
(21 III -20 IV)

Autoritatea dv nu este 
în pericol. Capacitatea pe 
care o aveți de a depăși 
obstacolele vă face res
pectat de colegi și apre
ciat de șefi. Dar mărirea 
de salariu nu se con
cretizează.
O TAUR 
(21 IV-21 V)

Ideile dv sunt originale 
și stârnesc admirație. Un 
prieten așteaptă nerăb
dător vești de la dv și este 
convins că ați uitat de el. 

Z> GEMENI
(22 V - 22 VI)

O întâlnire neașteptată 
cu o persoană care vă 
este simpatică va produ
ce multe schimbări în 
programul dv. Inventi
vitatea dv va produce o 
bună impresie persoanei. 
Nu cumpărați până ce nu 
negociați prețul. 
O RAC
(23 VI - 23 VII)

E momentul potrivit să 
vă ocupați de problemele 
din căminul dv. Veți găsi 
șl energia necesara pen
tru a nu neglija nici 
chestiunile profesionale. 

Z> LEU
(24 VII-23 VIII)

Realizare materială, 
inițiative strălucite. 
Popularitatea dv este în 
continuă creștere. Nu-i 
exclus să aveți neîn-1 
țelegeri cu copiii. N-ar 
strica să-i tratați cu mai 
multă toleranță. 
O FECIOARĂ 

(24 VIII - 22 IX)
Problemele sentimen

tale la ordinea zilei. Ar fi 
bine să nu încercați o 
soluție inedită dacă doriți 
o mică diminuare a pro
blemelor.
O BALANȚĂ 

(23 IX - 23 X)
Ați putea să vă faceți 

planuri de viitor. Chiar și 
o afacere ar putea să iasă 
bine dacă nu doriți un 
rezultat imediat.
O SCORPION 
(24 X - 21 XI)

Veți primi un cadou de 
care veți fi deosebit de 
încântat. La serviciu vă va 
merge bine, sunteți pe 
punctul de a avea o mare 
realizare.
O SĂGETĂTOR 

(22 XI - 20 XII)
Puteți câștiga bani sau 

puteți primi un cadou din 
partea unor cunoștințe. 
Acest fapt ar putea stârni 
gelozia partenerului de 
viață, care nu este în 
forma cea mai bună.
□ CAPRICORN 
(21 XII - 19 I)

întâlnirea cu o per
soană mai în vârstă va 
constitui un moment de 
reflecție. Pe de o parte 
doriți schimbarea ce vi se 
propune, pe de alta vă 
este teamă.

Z> VĂRSĂTOR 

(20 1-18 II)
Este posibil să primiți o 

veste de la un prieten 
aflat la mare distanță. 
Evitați să spuneți tot ce 
gândiți căci s-ar putea să 
nu vi se aprecieze fran
chețea.
O PEȘTI 
(1911-20 III)

Relația cu o persoană 
de sex opus capătă noi 
dimensiuni. Ați putea să 
vă rotunjiți bugetul, 
participând la jocuri de 
noroc. N-ar fi exclus să 
aflați un amănunt in
teresant. ,

jieresce»,



DEVEI
---- ---------- --- ---—_________________-r v.riJW

După^jn^ap sipumătate 

Bilanțlâ’PfiftrâriJ DaVfei
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Circumspectă că luna decembrie va fi bogată în evenimente și 
manifestări de tot felul, tânăra echipă executivă de la Primăria Devei 
și-a întocmit bilanțul pe perioada unui an și jumătate de când 
gestionează soarta municipiului reședință de județ și l-a prezentat 
presei, deși scadența este în luna viitoare. Pe rând, primarul Mircea 
Muntean, viceprimarii Alin Suciu și Dumitru Gâlcescu au subliniat, cu 
multă mulțumire și cu minime regrete, ceea ce au reușit să facă și ceea 
ce n-au putut să realizeze în timpul scurt, e drept, de când devenii 
privesc cu încredere spre ei și bat cu speranță la ușile lor capitonate.

Noi am sintetizat și diferențiat expunerile prezentate, pentru mai 
buna înțelegere a cititorilor.

Capitolul I - împliniri
> Au fost reparate mai multe drumuri, străzi, alei din perimetrul 

municipiului;
> S-a îmbunătățit sistemul de curățenie, orașul fiind mai bine 

gospodărit, mai curat, mai frumos;
> Din luna martie a.c., RAGCL a trecut în subordinea Primăriei, 

așa cum este în toată țara, devenind un real sprijin al administrației 
locale în domenii principale; reparații, curățenie, alimentare cu apă și 
agent termic etc.;

> A început un amplu proces de modernizare și dezvoltare a 
Pieței Centrale a municipiului și de organizare a unei noi piețe pe strada 
Mihai Viteazul;

> S-au intensificat lucrările la blocul de locuințe nr. 26, de pe 
bulevardul Dorobanți, urmând ca o scară să fie terminată și predată 
benficiarilor (tineri căsătoriți, cu vârste până la 35 de ani), până la 30 
noiembrie a.c., iar a doua, până la sfârșitul anului;

> S-a organizat parcarea pentru autoturisme în centrul munici
piului, predată de curând spre administrare Clubului sportiv “Vega" Deva;

> Numărul persoanelor care iau masa la cantina de ajutor social 
a crescut la 300, au fost organizate 4000 de anchete sociale, au fost 
acordate ajutoarele sociale integrale până în luna august a.c. (inclusiv);

> S-au deblocat fondurile necesare construirii bazinului de înot 
din municipiu, a cărui construcție va începe în primele luni ale anului 
viitor;

> S-a intrat în legalitate cu garajele construite fără hotărâri și 
avize;

> Au fost intensificate relațiile municipiului Deva cu orașul Arras, 
din Franța, pe baze de eficiență.

Capitolul al II-lea - bile negre (regrete)
3 Incapacitatea atragerii la buget a unor sume legal datorate de 

la anumite societăți comerciale și firme particulare, precum și a altor 
resurse financiare (impozite, taxe, redevențe pe terenuri etc.);

3 Insuficienta insistență, dar și lipsa sprijinului organelor abilitate, 
pentru încadrarea unor mari unități economice, precum FE Mintia și 
Casial, unde lucrează mii de oameni cu domiciliul în Deva, cărora 
Primăria le rezolvă o serie de probleme, în perimetrul...economico- 
financiar al municipiului reședință de județ (plata redevențelor pe 
terenuri și a impozitelor pe salarii în contul bugetului Primăriei Deva);

□ Slaba asigurare a disciplinei și ordinii publice, a circulației 
rutiere și pietonale - aceasta și ca urmare a insubordonării, prin lege, 
a Poliției municipale Primăriei locale;

3 întârzieri și erori în aplicarea Legii fondului funciar.

Argumente și motivații
Atât primarul cât și cei doi viceprimari au apreciat ajutorul acordat 

instituției Primăriei de către o serie de agenți economici (de stat sau 
privați), climatul bun de lucru din Primărie, cooperarea de multe ori 
fructuoasă cu Consiliul județean și Prefectura, cu instituțiile județene de 
sinteză (de la finanțe până la Direcția Muncii), sprijinul consecvent venit 
din partea presei (chiar dacă unele semnale n-au convenit - n.n.).

Triunghiul administrației locale a făcut părtași pentru unele 
nerealizări ale sale și sistemul legislativ defectuos și insuficienta 
implicare în rezolvarea anumitor probleme a unor parlamentari și 
guvernanți. Ei au acuzat cu justețe întârzierea eliberării unor importante 
acte normative pentru bunul mers al treburilor obștii, precum: Legea 
salarizării, Legea patrimoniului, Legea funcționarului public, altele.

întrebări, răspunsuri
Așa cum era firesc, mai ales la o asemenea analiză, ziariștii au pus 

amfitrionilor multiple și variate întrebări. Mai ales că activitatea tinerei 
echipe care a preluat puterea in municipiul Deva în urmă cu un an și 
jumătate nu s-a ridicat la nivelul promisiunilor făcute în campania 
electorală și după instalarea în funcții. Sigur, și din cauza unor motive 
obiective, dar nu numai.

Cum însă spațiul nostru tipografic este limitat, lăsăm acest capitol 
pentru pagina “Pulsurile Devei" de săptămâna viitoare.

<----------------
TINERII TREBUIE SÂ MAI 

AȘTEPTE

în sprijinul tinerilor lipsiți de o 
locuință, Primăria Deva a inițiat 
construcția unui bloc special pen
tru aceștia. Aflat pe strada Panse- 
luței, blocul nr.26 reprezintă do
vada măsurilor efective de protec
ție socială luate de municipalitate 
pentru acest segment de popu
lație. Din păcate, promisiunea 
primarului că o scară va fi gata 
până la sfârșitul acestei luni, iar a 
doua, înainte de sfârșitul anului 
riscă să nu poată fi îndeplinită.

Vizitând șantierul, am putut 
constata că lucrările de finisare 
nu sunt nici pe departe terminate, 
dar, după cum mărturisea unul 
dintre electricienii cu care am stat 

kde vorbă, dacă ar exista toate

Locuitorii municipiului De
va constată, cu siguranță, că 
activitatea comercială în stra
dă, în piață se desfășoară 
haotic, sub forme nu chiar 
civilizate și nici prea ortodoxe. 
Tarabe de toate formele, 
mărimile și culorile, comer- 
sanți asemenea, care vând 
orice și oriunde, dau o ima
gine de bazar și nesiguranță, 
pun cumpărătorul în situații 
de umilință și deznădejde.

Tocmai de aceea ni s-a 
părut lăudabilă inițiativa Pri
măriei Deva de a-i chema la 
un dialog pe cei care fac 
comerț stradal, comerț am
bulant, în ideea reașezării 
acestei activități pe coor
donate noi, moderne, efici
ente pentru toate părțile. 
Pentru că și acești oameni 
din spatele tarabelor, care 
stau zi-lumină în întâmpi
narea cumpărătorului, ade
sea pe ploaie, zăpadă și frig, 
trebuie protejați, asigurân- 
du-li-se condiții cât mai bune 
de lucru, după cum și cum
părătorii trebuie asigurați în 
privința calității și cantității 
mărfurilor și mai ales a pre
țurilor, pe care prea mulți și

Comerțul stradal
*

- pe coordonate noi
le stabilesc arbitrar, abuziv, 
după ureche.

La întâlnirea de zilele 
trecute de la Consiliul local 
Deva, cu dnii viceprimari 
Dumitru Gâlcescu și Alin 
Suciu, s-au prezentat în 
principal vânzători de legu
me, zarzavaturi, fructe și 
difuzori de presă. După ce 
au ascultat un regulament 
de organizare a comerțului 
stradal în municipiul Deva, 
în forme civilizate, moderne 
- așa cum se practică în 
alte orașe din țară, după 
opinia dlui Dumitru Gâlces
cu -, s-a recomandat și un 
model de tarabă, executat 
de "Sapruc" Deva, al cărei 
nou director, Voicu Lăzăruț, 
s-a aflat în sală. Faptul că 
s-a indicat doar un model - 
și la un preț piperat -, că s- 
a prezentat doar un execu
tant, că un tip de tonetă nu

poate fi la fel de funcțional 
și pentru ceapă și pentru 
ziare, a generat discuții 
fierbinți. Ele au luat apoi 
foc atunci când cineva a a- 
dus în discuție tema avize
lor și autorizațiilor pentru 
locurile în care se desfă
șoară comerțul stradal. O 
încăierare verbală dură 
între zarzavagii, cu trimiteri 
directe la persoanele din 
Primărie care eliberează 
autorizații, care dau apro
bări, unele nu chiar dezin
teresate, ignorându-se for
ma legală a licitațiilor.

Și asemenea probleme 
nu sunt noi la Primăria Deva. 
Ba se pare că ele s-au acu- 
tizat. Cam multe persoane, 
cu funcții mai mari sau mai 
mici, își depășesc atribuțiile 
și competențele, driblează și 
consilierii locali și dau apro
bări peste aprobări de tot

felul. Poate că un riguros 
control de specialitate se 
impune aici cât mai urgent. 
Mai ales dacă, așa cum s-au 
exprimat cei doi viceprimari 
la întâlnirea despre care scri
em, echipa executivă a Pri
măriei Deva este hotărâtă să 
facă ordine în comerțul stra
dal. Și n-avem motive să-r 
punem intenția la îndoială.

S-a dat chiar și un ter
men până la care întreaga 
rețea a comerțului stradal 
din municipiu să se înca
dreze în noile normative ale 
Primăriei, eliminându-se 
metodele arbitrare de elibe
rare a autorizațiilor, formele 
inestetice ale tonetelor, liti
giile între vânzători, gene
rate de ocuparea spațiilor, a 
tarabelor, a meselor pentru 
expunerea și vânzarea măr
furilor. Până atunci însă este 
imperios necesar să se re
glementeze comerțul în Pia
ța Centrală a municipiului, 
să se ordoneze relațiile între 
producători-vânzători-chili- 
pirgii, care scot oamenilor 
din buzunar bani mai mulți 
decât îi ține punga.

Poate va fi mai bine.

A șasea ediție a Con
cursului Internațional de 
caricatură desfășurată în 
luna octombrie a.c., la 
Seul în Coreea de Sud, a 
adus pentru dl Horia Alin 
Crișan - director la Biblio- 
for SA Deva -, un rezultat 
de prestigiu.

Dintre 712 lucrări din 
întreaga lume, caricaturile 
prezentate de către auto

rul devean au obținut locul trei, fapt ce reprezintă un succes deosebit.
Pe lângă valorosul loc trei, ce înseamnă o performanță inedită 

efortul și talentul caricaturistului Horia Crișan a fost răsplătit și cu o 
frumoasă sumă în dolari.

----------------------------- ------- ------------------

Dar cu calul ce-ati avut?
Pentru o imagine mai 

pitorească deseori în Deva 
se pot vedea vaci, cai în 
zone unde nu te aștepți. 
Recent, am surprins pe pe
liculă un cal, în imaginea de 
față, care se plimba în voie 
pe spațiul verde dintre cele 
două benzi de circulație pe 
strada 22 Decembrie. La 
câțiva pași, probabil unul 
era și stăpânul patrupedu
lui, mai mulți țigani se amuzau copios privind bietul animal aflat în 
totală debusolare.

Și pentru că s-a amintit de cai, am mai aduce în discuție un alt 
aspect. De când au acces căruțele pe străzile din centrul orașului?V _____ .. -

Pagină realizată oto.l 
Dumitru GHEONEA, Corne! POENAR, Andrei NiȘTQ

| Exces de... caritate
în urma verificărilor efec- 

I tuate la Asociația de caritate 
| “Alicia club” Deva, s-a constatat 
■ că aceasta a primit, sub formă 
! de donație, cinci autoturisme 

I străine, pe care însă nu le-a 
| folosit în scopurile pentru care 
Iau fost importate. Mai mult, un 

Opel Kadett, cu nr. HD-02-YIU, 
| a fost vândut cu 4500 de DM lui 
I Moldovan Sever din Hunedoara, 
! încâlcându-se prevederile O.G. 
I 26/1993.
| Drept urmare, președintei 
■ asociației, Groza Anișoara-Le- 
I nuța, i s-a întocmit dosar penal 
| pentru comiterea infracțiunilor 
l de contrabandă, înșelăciune și 
! uz de fals, fiind cercetată în 

I stare de libertate.
I Lipsâ la gramaj 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Barmana Nicuța Elena-Mire- 
la, de la S.C. “Geneva Corn" 
SRL din Deva, este cercetată în 
stare de libertate deoarece a fost 
depistată vânzând băuturi alcoo
lice cu lipsă la măsurătoare.

E grea ți 
contabilitatea

în anii 1994-1995, adminis-
| tratorul S.C. “General Com ICU” 
■ SRL Deva nu a înregistrat în 
1 evidențele contabile 57 de fac-

turi, în valoare totală de 
10.525.000 de lei. I s-a întocmit 
dosar penal, urmând să răs
pundă pentru amnezia în acte.

Vroia blue-jeans
Colesniuc Marius este din 

Zam, are cinci ani de școală și 
a venit la Deva pentru a-și pro
cura blue-jeans. El i-a furat din 
magazinul "Miss Alicia" din De
va, însă n-a apucat să-i îmbrace 
deoarece a fost...încălțat.

Bani, bani ți iar bani...
într-o acțiune organizată pe 

linia combaterii schimbului ile
gal de valută au fost depistați și 
sancționați: Lupu Mjhai, 53 de 
ani, fără ocupație, amendat cu 
150.000 de lei și confiscați 240 
dolari SUA; Pfandl Florean, 30 
de ani, fără ocupație (100.000 
de lei, respectiv 1.932.000 de 
lei); Ciologariu Gheorghe loan, 
fără ocupație (150.000 de lei și 
720.000 de lei); Vasile Emil, 28 
de ani, fără ocupație (100.000 
de lei și 100.de DM); Ghinea 
Lucreția, 27 de ani, fără ocu
pație (100.000 de lei și 470.000 
de lei).

Rubrică realizată cu 
sprijinul 

Poliției Municipiului Deva
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materialele, blocul ar putea fi 
gata mai repede. Nu știm dacă 
lucrurile stau așa, însă am văzut 
că nici la muncă nu se prea în
ghesuie nimeni. Chiar inginerii, 
cei care ar trebui să îi coordo
neze pe muncitori, nu erau de 
găsit, cu toate că era doar ora 
10,30. Este posibil ca în ritmul 
acesta blocul să nu fie gata nici la 
anul viitor.

ACCESUL CÂINILOR INTERZIS!

Așa stă scris pe indicatorul 
aflat la intrarea în parcul de la 
poalele Cetății. Probabil că pose

sorii acestor animale respe’ctă 
interdicția, însă nu știm dacă și 
câinii vagabonzi fac la fel. Deci, 
le sugerăm celor care au respec
tivul indicator să se ocupe și de 
educația acestor patrupede. Nu 
de alta, dar zilnic poți să dai aici 
peste adevărate haite de câini. 
Poate că sunt cei care nu știu 
încă să citească!

COȘUL ZILNIC

A-ți face cumpărăturile la 
piața centrală a orașului repre
zintă o adevărată aventură. Da
că nu ai foarte mulți bani cu tine

riști să pleci cum ai venit, adică 
fără a cumpăra nimic. De exem
plu, ieri, ouăle se vindeau cu 
900-1.000 de lei bucata, roșiile 
costau 8000-8500 de lei/kg, 
ceapa verde 9000 lei/kg, ustu
roiul se găsea la prețuri cuprin
se între 10 și 15000 lei/kg. faso
lea se vindea cu 5000 lei/kg, iar 
merele cu 2000-3000 lei/kg. Mai 
ieftini erau cartofii care se vin
deau cu 1500-2000 lei/kg, varza 
1200 lei/kg și morcovii 1000- 
1500 lei/kg.

Așadar, trebuie să dai un coș 
de bani pentru a umple unul cu 
asemenea produse.

CONTRASTE PE STRADA 
NICOLAE URICORESCU

Strada situată în vecină
tatea stației CFR din Deva este 
cu adevărat una a contrastelor. 
Pe de o parte, oamenii care 
stau acolo sunt buni gospodari, 
judecând după aspectul case
lor, însă strada tor cu greu mai 
poate fi numită așa. Asfaltată 
pe vremuri, strada Nicolae Gri- 
gorescu este acum o înșiruire 
de gropi și șanțuri. Nu știm dacă 
municipalitatea va face demer
surile necesare pentru a o re
para, însă cei care locuiesc a-

colo ar trebui să fie primii inte
resați de asta. Un ajutor din 
partea locuitorilor ar fi binevenit 
pe viitor, dacă nu la reparații, 
măcar la întreținerea într-o for
mă cât mai bună a străzii.

MESERIA - RRÂȚARÂ DE AUR

Nu puține sunt ocaziile când 
avem nevoie de un meșter care 
să ne repare un pantof, să ne 
confecționeze o cheie sau să 
umple o brichetă goală. Din nefe
ricire, au mai rămas puțini care 
se ocupă cu asemenea lucruri. Și 
totuși, cei aflați în trecere prin 
centrul municipiului mai pot be
neficia de asemenea servicii ape
lând la meșterii care dețin ate
lierul situat în vecinătatea Tea
trului de Estradă.

100.de
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„SUNT O EIRE COMUNICATIVA 
Șl ÎNȚELEGĂTOARE

ft Un luîmu cu 
fj^urgoreia Șleridr^

• “A pierde întâia dragoste este pentru o femeie a-și 
pierde aureola sau e ca și cum și-ar Îngropa Întâiul 
născut: o suferințăpustietoare, nimicirea pentru vecie 
a unui echilibru, indiferent de omul care le-ar fi 
provocat",

• “Roagă-te sorții să nu îndepărteze de la tine pe cei 
care îți sunt aproape; regretul este otrava care nu lasă 
nimic întreg și durerea pe care o priclnuiește este fără 
întoarcere ”.

• “Când nu e doar goană frenetică, cugetul e năpădit 
de buruiana gândurilor fără răspuns și se rotește în 
jurul axei sale până se rupe arcul".

• “Iubirea e un torent care, rupându-te de tot ceea ce 
te împrăștie, te integrează unui climat esențial: 
fericirea.

Singura scădere căreia îi e supusă fericirea ține de 
limitele ei în timp; în intensitate fericirea e nelimitată. 
Ca și suferința ".

• “înaintăm sigur spre o țintă înspăimântătoare, iar 
din fuga zilelor nu ne mai rămâne timp de îndreptat 
ceva. Nici n-am ști cum ”.

v Selecție de Hie LEAHU

Coșurile 
indică 

diverse 
afecțiuni

După locul unde apar 
pe față coșurile, după as
pectul lor se poate spune 
ce afecțiuni are o per
soană.

Pe frunte apar coșuri 
care arată că sunt pro
bleme cu colonul. Când 
sunt roșii înseamnă că se 
mănâncă prea multă car
ne roșie, prea multe 
lactate ori prea sărat. 
Albe dacă sunt, persoana 
în cauză consumă în ex
ces zahăr, cofeină. Co
șurile apărute pe nări sau 
pe obraji indică un con
sum prea mare de lactate 
și o congestionară a 
zonei plămânilor, fn jurul 
gurii apar coșuri la cei cu 
probleme de digestie. Pe 
bărbie și în zona dim
prejur sunt coșurile lega
te de ciclul menstrual.

LLLLUtlîLL
* Copiii găsesc de toate în 

nimic. Adulții nimic în toate.
* Copiii fac pe dos de ceea ce ii 

se spune sau de ceea ce fac 
părinții tor, nu atât pentru că ar 
crede că părinții procedează 
greșit cât pentru unicul motiv că 
ei vor să-și făurească viața după 
cum vor, așa cum părinții și-au 
trăit-o pe a ior.

Curățatul și călcatul unor 
articole vestimentare sau de 
decorațiuni interioare, din 
stofă de lână sau amestec, 
este mai greu de realizat 
manual. Cei din Deva și lo
calitățile învecinate munici
piului s-au obișnuit să ape
leze pentru asemenea 
prestații la curățătoria rapidă 
din complexul tneșteșu- 
găresc situat în vecinătatea 
pieței.

Am avut curiozitatea să 
vedem cum se lucrează aici 
și am avut plăcuta surpriză 
s-o avem ca interlocutoare 
pe dna gestionară Dorina 
Bogdan. O femeie cu chip 
surâzător, calmă, receptivă. 
“Cu calitatea și cu 
respectarea termenului de 
ridicare a comenzilor nu sunt 
probleme - spunea. Dotarea 
bună a secției cu utilajele 
necesare ne permite să 
onorăm cererile la timpul pe 
care-l solicită clientul, să 
facem lucru de calitate. Când 
starea hainelor aduse im
pune, să insistăm mai mult cu 
curățatul, explicăm omului că 
trebuie să aibă răbdare și de 
obicei suntem înțelese".

Răbdarea cu care explică 
fiecăruia amănuntele legate 
de prestație și cu care 
întocmește bonurile se poate 
remarca mai cu seamă de 
către cei care nu posedă 
această frumoasă calitate. 
Lucrează aici împreună cu 
“niște fete minunate", cum le 
numește pe muncitoarele 
Minerva Dobrei și Elena 
Rusu, într-o atmosferă des
tinsă, de înțelegere și res
pect, atmosferă pe care ele 
însele o creează.

Dna Dorina are de co
municat zilnic cu diferite 
tipuri de oameni și, indirect, 
a devenit un bun psiholog. 
“Sunt o fire comunicativă și 
înțelegătoare; asta ține de 
natura mea" - afirma, ex- 
plicându-ne cum reușește 
să aplaneze câte o neîn
țelegere. Respectă vârsta și 
nu judecă oamenii după 
aparențe, ci după calitățile 
sufletești. “Una dintre marile 
mele satisfacții de când 
lucrez în cooperativă - din 
1980 - a fost aceea că am 
avut prilejul să întâlnesc 
oameni de o mare bogăție 
spirituală de la care am avut 
ce învăța".

Despre familie? Ca și alte 
femei și mame, își consumă 
timpul între serviciu și casă. 
“Când sunt cu o plasă într-o 
mână și cu alta în cealaltă, 
mă văd în postură de... 
"ducesă" - glumește dna 
Dorina. înțelegerea bună cu 
soțul, pe parcursul celor 26 
de ani de căsnicie, i-a ajutat 
să treacă peste necazuri și 
greutăți inerente. “Bucuriile 
copiilor - băiatul la o școală 
postliceală și fata studentă - 
au fost și bucuriile noastre" - 
spunea. Este atrasă de lite
ratură și de muzica clasică, 
dar și de cea populară, cu 
condiția să fie de calitate și- 
i place' chiar și muzica 
modernă. Gusturile ei nu 
coincid cu cele ale tinerilor. 
Consideră însă că at
mosfera și buna dispoziție în 
casă trebuie s-o creeze și s- 
o mențină femeia.

Estera SÎNA

DE CE 1M&G
Doar după ce vizitezi și 

alte locuri ale acestei 
minunate planete, și nu e 
nevoie să mergi prea 
departe ci doar cu câteva 
țări mai spre vest, vei avea 
și un motiv de comparație 
și abia atunci te va frapa 
ceva ce este atât de 
obișnuit la noi încât ți se 
pare că face parte din 
normal.

Astfel am fost eu șocată 
văzând bunicuțe cu păr alb 
fără basma pe cap, cu albul 
strălucitor al părului fru
mos aranjat, fără îmbră
căminte neagră ci, dim
potrivă, bunicuțe îmbră
cate în culori pastel, roz, 
albastrul cerului senin, ver
de primăvăratic, materiale 
înflorate șl vesele. Abia 
atunci am realizat că în sa
tele noastre femeia trecută 
de 50 de ani începe prin a 
îmbrăca culori mai șterse,

mai închise, ca ajungând 
la 60 de ani să poarte doar 
negru. în caz că moartea 
soțului sau a unui copil 
survine mai repede, sau în 
Jurul vârstei de 50 de ani, 
femeia îmbracă doliul pe 
care-l duce până în 
mormânt.

Desigur, culoarea nea
gră este atât de elegantă și 
atât de șic la tinere, dar la 
femeia de peste 50 de ani 
este sumbră și desigur 
îmbătrânește. Este vorba 
de o întreagă cultură, obi
ceiuri rămase din străbuni, 
ceva atât de obișnuit încât 
pare normal până când nu 
ești frapat de un alt 
contrast. Și după cum știm 
prea bine, culorile au efect 
și asupra stării sufletești a 
omului, e normal să vedem 
femeile noastre mult mai 
bătrâne decât sunt în 
realitate și prin comparație 
cu bunicuțele altor culturi, 
ce poartă culori vesele 
chiar și la vârste înaintate.

Nu, negrul nu e normal 
legat de o anumită vârstăl 
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Putem cunoaște perso
nalitatea unui bărbat 
după aspectul său fizic. 
Deci atenție la alegerea 
partenerului de viață.

Părul tuns scurt sim
bolizează un tip tradițio
nalist, conservator; lung - 
nonconformistul, amu
zant, cu spirit creator. Cei 
cu chelie care-și rad părul 
sunt foarte secretoși. Băr
batul cu o tunsoare um
flată caută perfecțiunea; 
dacă e dezordonată așa e 
și el; o tunsoare dreaptă 
indică un bărbat cu o 

’^părere bună despre el.

Ochii căprui închis îl 
recomandă pe bărbat ca 
fiind candidatul potrivit 
pentru însurătoare. Cei cu 
ochi verzi adesea părăsesc 
cu ușurință; ochii albaștri 
aparțin celor reci și greoi. 
E bine să fie evitați băr
bații care nu te privesc în 
ochi.

Gura. Buzele subțiri 
înseamnă că posesorul lor 
nu e dispus să împartă cu 
dumneavoastră bani sau 
sentimente. Cei cu buze 
groase s-au păscut să fie 
bogați. Buza de sus subțire, 
cealaltă groasă indică un

bărbat interesant, care-și 
trăiește viața din plin, 
dar cu grijă.

Nasul mic aparține 
bărbaților cu vieți obiș
nuite, iar cel proeminent 
celor idealiști, care 
urmăresc să se afirme.

Unghiile. Cei ce și le 
îngrijesc ca o femeie sunt 
plini de sine, dar își 
cocoloșesc nevestele. Ies 
în lume cu unghiile negre 
neglijenții. Și le rod cei 
nesiguri de ei sau care se 
află într-o perioadă 
dificilă.
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„Odihnește-i, Doamne,

pe cei duși de la noi. ”
Foto: Anton SOC AC!

Zonele roșii și umflate de 
pe părțile laterale ale băr
biei înseamnă probleme 
cu organele genitale, iar 
dacă acestea sunt albe ■ 
dificultăți de fermentație.

Totuși un diagnostic 
trebuie să-i stabilească 
medicul, iar coșurile, in
diferent de aspectul sau 
locul apariției ior, trebuie 
lăsate în pace. Este re
comandabil să nu fie 
atinse cu mâna (mai ales 
nespălată), ci să fie 
acoperite cu un strat de 
pudră până se usucă șl 
dispar. Și firește e nevoie 
să fie revizuit regimul ali
mentar, una din prin
cipalele cauze ale iritări! 
tenului.

□ ALUAT CU BORȘ - 
200 g margarină, 1 pahar de 
borș și 400 g făină se 
amestecă și se frământă. 
Aluatul obținut se lasă să se 
odihnească 15-20 minute. 
Din el se pot prepara plă
cinte cu mere, alte fructe, cu 
spanac, varză sau cartofi. 
(După volumul “Practic! 
Instructiv! Educativ!"

□ SALATĂ DE IARNĂ 
- (cantitățile fiecărui ingre
dient se stabilesc după nu
mărul de persoane și după 
gust). Cartofii se fierb în 
coajă, se curăță și se taie 
felii. Fasolea (din conservă) 
se taie bucățele, castraveții 
murați cubulețe și ceapa 
peștișori. Se adaugă ulei, 

sare și oțet îndoit cu apă, se 
amestecă totul bine. Salata 
se servește presărată cu 
verdeață tocată(S.O., Deva)

□ VARZĂ ACRĂ CU 
OREZ - Cantități: 2 kg varză 
murată, 400 g orez, 200 g 
ceapă, 0,200 ml ulei, puțin 
bulion, sare și piper. Se 
spală și se taie varza 
fideluță. Ceapa tocată sol- 
zișori se călește în ulei, se 
stinge cu bulionul amestecat 
cu puțină apă. Se adaugă 
varza și se lăsă la foc mic 
până se înmoaie, când se 
pune orezul ales și spălat. 
Se potrivește de sare și 
piper și se mai lasă la foc 
blând 20 de minute.

NECAZURILE MENOPAUZEI
Bufeurile oricât de 

neplăcute ar fi ele nu 
sunt principalele ne
plăceri ale menopauzei. 
Modificările hormonale 
apărute în corpul femeii 
în această perioadă pot 
duce la apariția unor 
afecțiuni grave.

Cercetările medicale 
au descoperit că în pri
mii cinci ani după in
stalarea menopauzei o 
femeie poate pierde 25 
la sută din masa osoasă; 
după 50 de ani o treime 
dintre femei sunt afec
tate de osteoporoză, 
ceea ce duce la fracturi 

(de șold, de coaste, ale 
încheieturii mâinii), greu 
vindecabile. în această 
perioadă, critică pentru 
femei, depunerile de 
colesterol sporesc și o 
dată cu ele riscul de in
farct, bolile cardio
vasculare crescând de 
2, 7 ori. Chiar dacă nu 
apare ca un efect direct 
al modificărilor hormo
nale cancerul de sân 
afectează trei sferturi 
din femeile ce au trecut 
de 50 de ani.

Ce ar trebui să facă fe
meile ajunse în această 
perioadă? Să consume 

alimente bogate în 
vitamina D și calciu, cu 
un conținut de co
lesterol scăzut. Ar tre
bui să renunțe la alcool 
și tutun, să facă 
exerciții fizice. Ar mai 
trebui să facă periodic 
controale medicale 
pentru a depista aceste 
afecțiuni într-un stadiu 
precoce. Tratamentul 
cu hormoni este privit 
cu rezerve, datorită 
unor reacții nedorite 
(creșterea în greutate 
și chiar riscul de
clanșării cancerului la 
sân).
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| Adevărul este că încă nu 
|avem o legislație completă 
| și limpede cu privire la mun-
■ că. O singură lege se referă 
"la acest domeniu și anume 

■Legea 83/1995, care stabi- 
I lește care sunt relațiile între 
| patroni și angajații săi, iar 

| încălcarea acesteia este de- 
|numită în limbaj obișnuit
■ “munca la negru". Ceea ce 
jnu înseamnă altceva decât 
Jprivarea angajaților de o
■ seamă de drepturi printre 
Icare se numără neînscrie- 

|rea în cartea de muncă a 
| vechimii, privarea de drep- 
| tul la un salariu decent, ne- 
.acordarea concediilor de 
Jodihnă ș.a. Acest fel de

■ muncă îl avantajează serios 
Ipe patron care, încălcând 

| legea amintită, nu plătește 

| impozit pe salariu, contri- 
| buția la fondul de asigurări
■ sociale ș.a.
8 Recent ne-a fost adus la
■ cunoștință un caz care cre- 
Idem că nu este singular. O 
Ifemeie a muncit câțiva ani 

| la o firmă. îndeplinind vârsta 

|de pensionare, a cerut să i 
| se întocmească actele pen- 
-tru a beneficia de acest 
! drept. A constatat atunci cu 

■surprindere că patronul so- 
Icietății unde a muncit nu i-a 

| trecut în cartea de muncă 
| angajarea sa, salariul ce i I- 
|a dat și nici contribuția la
■ asigurările sociale. Pe 
.doamna în cauză o 
I așteaptă probabil drumuri 
Idese pe la instanțele de ju- 

Idecată, care pot dura multă 

vreme, cheltuieli cu avocații, 
martorii ș.a. Sigur, în cazul 
în care ne-am referit este 
vinovat, întâi de toate, pa
tronul respectiv, dar și anga
jata dumnealui care nu s-a 
interesat, timp de ani buni, 
dacă în legătură cu dânsa 
lucrurile sunt în regulă.

Am discutat recent cu dl 
losif Mariș, director general 
adjunct la Direcția generală 
județeană pentru Probleme 
de Muncă și Protecție Soci
ală. Domnia sa ne-a oferit 
lucruri foarte interesante, 
multe date concrete în legă
tură cu raporturile între pa
troni și salariați. întrucât a- 

cestea sunt extrem de inte
resante, iar cazurile sunt 
foarte numeroșse ne-am 
propus să publicăm o suită 
de materiale pe această 
temă.

Primul aspect ce ni l-a 
prezentat interlocutorul nos
tru s-a referit la următoarea 
realitate: în județ există, la 
ora actuală, circa 1500 de 
societăți particulare, dar 
dintre acestea numai jumă
tate sunt înscrise la Camera 

de muncă a D.J.P.M.P.S. Or, | 

conform Legii 83/1995, pa-1 
tronii sunt obligați să-și în-1 
scrie firma în termen de trei ■ 
zile de la înființarea aces- j 
teia. Au obligația, de ase- ■ 
menea, să trimită tot acolo I 
copii după statele de plată, | 

facturi cu plata C.A.S., să | 
transmită Camerei de mun-1 
că orice modificare în statu- ■ 
tul angajaților - promovări, J 
măriri de salariu ș.a. Foarte ■ 
mulți patroni nu procedea- ■ 
ză astfel din diverse pricini, I 
dintre care cea mai impor-1 
tantă este goana după câș-1 
tig. Cel mai recent exemplu | 
este cel al S.C."Artex-Sartex”. 
din Deva, care are în jur de ! 

100 de angajați, dar nu era ■ 
înregistrată la Camera de I 
Muncă. Am început cu un e-1 
xemplu negativ, dar de aici | 
n-am vrea să se înțeleagă | 
că toate societățile corner- ■ 
ciale private din județ elu-. 
dează legea. Dimpotrivă,1 
sunt foarte multe unități care I 
se încadrează perfect în pre-1 
vederile legale, lată câteva | 
cazuri concrete, pe această | 
linie: S.C. “GEVIS", “AZUR", ■ 
“ASAR CONSTRUCT", ! 
"ALMO CONSTRUCT" toate ! 

din Deva, dar care activează • 
și în județ: “ALIN TRANS’’l 
din Brad, “HABER" din Ha-1
țeg ș.a. Din păcate exem-1
piele negative sunt mult mai 
numeroase. Dar despre a- 
cestea în numerele urmă
toare ale ziarului nostru.

Traian BONDOR
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„Poftiți! Cu ce vă putem servi?"
Sintagma din titlu am auzit-o 

de nenumărate ori cât am poposit 
la magazinul metalo-chimice de pe 
str. M.Eminescu din Deva, apar
ținând Societății “Univers"SA. N-aș 
fi trecut pragul magazinului dacă 
nu mi-ar fi atras atenția un anunț 
din vitrină, iar la intrare cele două 
plante ornamentale: un trandafir 
japonez și un lămâi. Anunțul din 
vitrină informa trecătorul că în acel 
magazin, din cartierul Micro 15, 
“mărfurile se vând și cu plata în 
rate".

- Ș/' ce ne puteți oferi cu plata 
în rate? - o întreb pe dna Nina 
Morar, gestionara magazinului.

- Orice doriți: aragaze, seturi 
de vase emailate, serviciuri pentru 
masă, baterii, chiuvete - diferite 
instalații pentru grupurile sanita
re... Avem de toate, cunoaștem 
cerințele clientelei și ne străduim 
să le oferim o gamă cât mai largă 
de produse necesare într-o 
gospodărie, desigur, în funcție de 
profilul magazinului nostru. Avem 

numai opt luni de când func
ționăm în acest local, dar ne-am 
făcut repede cunoscuți.

- A contribuit la aceasta și ex
periența dvs. în meserie și a colec
tivului pe care-l coordonați?

■ Poate. Sunt 27 de ani de 
când lucrez în comerțul devean. 
Adevărul e că am venit și vin cu drag 
la lucru. Mi-a plăcut și când am lu
crat în "Alimentara" și la "Menaj”, îmi 
place și aici. Te simți bine când vezi 
cumpărătorul mulțumit.

Ochii mari, albaștri, ai dnei Nina, 
se înrourează când vorbește despre 
muncă. Si chipu-i pare și mai frumos! 
Alături, dna Cornelia Corchiș, a cărei 
fizionomie emană bunătate, blân
dețe, încearcă să-și ajute clienta în 
alegerea articolului dorit.

- Vă știu de multă vreme în co
merțul devean.

- Așa e. în august âm făcut 
30 de ani... la tejghea. Dacă în 
comerț am început lucrul, aici am 
muncit. Nu m-am dat de-o parte 
de la greu. Nici aici, nici acasă.

- Acasă aveți o fiică, Daniela?
- O știți? E învățătoare în al 

doilea an de activitate. Predă în 
limba germană.

- O știu. Numele ei l-am întâl
nit, cu bucurie, printre absolvenții 
de frunte ai clasei a Xlll-a A, de la 
Școala normală “Sabin Drăgoi". Se 
adresa, atunci, dirigintei sale - o 
apreciată profesoară de limba și 
literatura română - cu alese cuvinte 
de recunoștință. Daniela vorbea 
despre un zbor ce nu se poate 
frânge in această nobilă profesie.

- Și-a dorit să fie dascăl și se 
dedică, cu drag, profesiunii.

Așa cum se dedică mama 
Cornelia - chiar dacă meseria sa 
e cu totul alta. în magazinul meta
lo-chimice, sintagma “Poftiți! Cu 
ce vă putem servi?" a devenit lait
motiv nu numai pentru "vetera
nele" Nina și Cornelia, ci și pentru 
tinerele lor colege, Angela Sle- 
șan și Dana Brândușescu. împre
ună cu care formează familia 
muncii din această unitate, în 
care mâna de gospodină și buna 
servire sunt “specialitatea casei”.

Lucia L/CHJ
■*

C.C.I. Hunedoara organi
zează în perioada 14-21 ianu
arie 1998 o MISIUNE ECONO
MICĂ în vederea vizitării celei 
de a IV-a ediții a EXPOZIȚIEI 
CONSTRUCTORILOR DE LOCU- 
INȚE, una din cele mai mari și 
mai prestigioase expoziții mon
diale în domeniu, care va reuni 
peste 1000 de firme din toată 
lumea. Perioada desfășurării 
expoziției este între 14 și 19 
ianuarie 1998 și va avea loc la 
Dallas-Texas.

în perioada 8-16 ianuarie 
1998, C.C.I. Hunedoara organi
zează o MISIUNE ECONOMICĂ 
la Atlanta, statul Georgia, pen
tru vizitarea TÂRGULUI INTER
NATIONAL DE ACCESORII DE
CORATIVE Șl MOBILIER. Pro
dusele vor fi expuse pe o su
prafață de peste 350.000 de 
mp, în 1000 de standuri.

Pentru ambele misiuni 
economice, informații su
plimentare și înscrieri ia 
C.C.i. Hunedoara, telefoane 
212924, 216792; fax: 218973.

<_____________________________ /
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A trecut ceva timp de când 

am primit scrisoarea dlui T.G. din 
Gothatea, comuna Gurasada. 
Cum mai există suspiciuni în le
gătură cu faptele relatate, vom 
prezenta ceea ce am constatat 
în urma verificării acuzelor. Ținta 
acestora este dl Ovidiu Stretean, 
preotul din Gurasada, iar cauza 
nemulțumirilor cititorului nostru o 
constituie ritmul lent în care se î- 
nalță biserica din Gothatea. Con- 
siderându-l principalul răspun
zător pentru acest lucru, îl acuză 
că este preocupat de propria bu
năstare, de afacerile personale, 
neglijând biserica sau chiar gos- 
podărindu-i pământul în favoarea 
sa.

La Consiliul local, am stat de 
vorbă cu dnii Victor Haneș, 
primar, și Cornel Moisin, vice- 
primar, ambii locuitori ai satului 
Gothatea. Știau de greutățile 
existente în construirea bise
ricii, datorate lipsei banilor, dar 
și de suspiciunile unor oameni 
legate de faptul că evidența 
sumelor donate se face pe o 
foaie de hârtie și nu se elibe
rează chitanțe. Pentru acest 
lăcaș de cult s-a demolat nu de 
mult un grajd al fostului CAP din 
localitate, materialele achizițio- 

^pându-se la prețuri mai mici 

decât cele reale. Coincidența 
face ca, tot în această perioa
dă, să se construiască și casa 
preotului de la domiciliul din Do
bra al mamei sale. De aici im
presia unora că o parte din ma
terialele bisericii au primit altă 
destinație. Discuții s-au mai is
cat și în ceea ce privește meta
lele predate la fier vechi, aren
darea pământului bisericii și 
clădirea în care locuiește și 
care aparține primăriei.’

Din păcare, unele din aceste 
afirmații sunt mai curând păreri 
preluate de la oameni, fără să se 
cunoască realitatea. Așa, de 
pildă, am putut vedea sentința ju
decătorească prin care se spul
beră acuzația cum că în urma 
arendării pământului bisericii 
preotul s-ar fi ales cu o mașină, 
în actul menționat sunt precizate 
distinct sumele: cea care-i revine 
bisericii (pe care am regăsit-o și 
în evidențele dlui Ovidiu Stre
tean), cât și cea cuvenită pentru 
pământul propriu arendat. Ne-au 
fost prezentate și alte documen
te referitoare la modul în care se 
gospodăresc fondurile parohiei 
(inclusiv revizia făcută de fo
rurile superioare în anul 1996), 
lucrările de la Biserica-monu- 
ment din Gurasada, de la cea din 

satul Vica. Referitor la biserica în 
cauză, dl Stretean ne-a sfătuit 
să ne adresăm Consiliului biseri
cii din Gothatea, cel care ne poa
te da date, dar și pentru a risipi 
suspiciunile ce planează asupra 
sa. Vădit iritați, atât dl părinte cât 
și dna preoteasă, de acuzele pe 
care le consideră nedrepte și

Pornind de la o scrisoare
izvorâte din invidie pentru că au 
o gospodărie frumoasă, ne-au 
relatat despre numeroasele de
mersuri și deplasări pentru obți
nerea aprobărilor necesare lu
crărilor făcute, despre amena
jările, realizate prin biserică, la 
actuala clădire a dispensarului 
uman, despre faptul că la demo
larea grajdului din Gothatea au 
fost nevoiți să aducă și să hră
nească oameni din zona Bra
dului, localnicii refuzând să facă 
această muncă.Supărat că după 
toate strădaniile sale se alege 
doar cu suspiciuni și invidii, pă
rintele mărturisea că aproape îi 
pare rău că “am vrut să fac ce
va durabil, nu pentru propria-mi 
mărire, ci să rămână în urma 
mea". Faptul că i-am întrerupt de 

la lucrul în curte, palmele lor bă
tătorite ne fac să credem că 
bunăstarea familiei se datorează, 
în primul rând, muncii.

L-am căutat pe cel care de
ține evidențele fondurilor pentru 
înălțarea bisericii din Gothatea, 
dl loan Vasile Ciurlea.Era la ser
viciu și evidențele nu am putut 

practic sa le vedem. Am stat de 
vorbă însă cu părinții săi, dnii 
Ana și Silviu Ciurlea, tatăl fă
când și el parte din consiliul 
bisericesc. Interlocutorii noștri 
cunosc foarte bine situația, 
întrucât discuțiile au loc în casa 
lor ori de câte ori trebuie găsită 
o soluție. La aceste întruniri 
este invitat și părintele, dar hotă
rârile sunt luate de consiliu. La 
ultima întâlnire s-a discutat ce 
să se facă cu banii disponibili 
(să se cumpere materiale, sau 
să fie depuși la bancă?). Pe 
moment, lucrările s-au oprit, 
deși material ar mai fi, dar meș
terii cer mai mulți bani decât a 
fost înțelegerea inițială. Din cau
za acestei stagnări, consiliul nu 
mai îndrăznește să ceară alți 

bani sătenilor. în legătură cu 
evidența sumelor donate, soții 
Ciurlea spun că nu toți oamenii 
sunt suspicioși, iar cei care au 
dubii pot vedea în orice moment 
că sumele date de ei figurează 
în evidențe și sunt folosite pen
tru biserică. De asemenea, ne- 
au mai spus că părintele n-a 
luat din materialele acestei bise
rici, ba, dimpotrivă, i-a dăruit 
bolțarii deja zidiți. Regretând că 
nu este fiul acasă să ne spună 
mai multe, el fiind cel care, pe 
lângă gestiunea banilor, se ocu
pă de procurarea și transportul 
materialelor, de meseriași, cei 
doi ne-au mărturisit că, fiind 
foarte credincioși, nu numai că 
nu au nevoie de banii bisericii, 
dar au donat pentru ridicarea 
ei peste un milion de lei. “E un 
păcat foarte mare să furi bise
rica” - spune dna Ana - și din 
câte am înțeles acest lucru nu 
poate fi reproșat nici unuia din
tre cei care se ocupă de ges
tionarea fondurilor pentru înăl
țarea sfântului lăcaș.

Cum în scrisoare existau și 
alte afirmații (din motive de spațiu 
și pentru că nu aveau legătură 
directă cu subiectul acestui ma
terial nu le-am detaliat), ne-am 
adresat dlui protopop Alexandru 

Hotăran. Infirmând ce se spune în 
scrisoare, dl protopop ne-a spus 
că părintele Stretean a fost tran
sferat la cerere în actuala paro
hie. A mai apreciat și interesul pe 
care dumnealui îl manifestă pen
tru lăcașurile de cult, materializat 
în renovarea bisericii Gurasada, 
construirea celor din Vica și 
Gothatea.

Pentru cercetări amănunțite, 
pentru descoperirea eventu
alelor ilegalități există instituții 
abilitate. Nu este menirea presei 
s-o facă. Intenția noastră a 
fost să ascultăm păreri autori
zate despre cele semnalate și 
să le consemnăm. Dacă citind 
scrisoarea ne-am întrebat cât 
adevăr și câtă exagerare cu
prinde, în urma documentării se 
nasc alte întrebări. Oare suspi
ciunile se datorează lipsei de 
transparență și, deci, necu
noașterii realității, sau numai 
invidiei? De ce oameni care se 
străduiesc să facă ceva du
rabil, în loc să fie înțeleși și aju
tați, sunt arătați cu degetul? E 
mai ușor să stai pe margine și 
să critici. Da cui folosește?

Viorica ROMAN
Estera SÎNA 

J
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(9311)
• Pierdut carnet șomer pe 

numele Vîrșag Cristinel. îl declar 
nul. (3921)

COMEMORĂRI

VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂR1

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

• Vând casă și grădină, 
Almașu Mic, comuna Balșa, fa
milia Giurgiu Ion, nr.31. (3193)

• Vindem garsoniere, apar
tamente, case și terenuri. Tel. 
054/211290, 225920, int.158. 
(9326)

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

• Vând Golf 2, avariat față, 
preț foarte avantajos. Informații 
Orăștie, Cloșca nr.3, după ora 
16.(3194)

• Vând tractor 445 L, stare 
bună. Vețel 43 A. (9317)

• Vând autocamion SRD 
motor Saviem. Telefon 218773. 
(9313)

• Vând ARO 243 Diesel și 
Volga break Diesel, tel. 655187. 
(3690)

• Vând două autoturisme 
Opel Comodore, una înmatri
culată. Informații tel. 221711. 
(9312)

• Vând Lancia Prisma Turbo 
Diesel, 5000 DM, negociabil. 
Tel. 626022. (9322)

• Vând Skoda S. 100, stare 
bună, cu motor rezervă. Tel. 
222022 (9762)

• 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)

• Vând pisoi birmanezi, 
Deva. Tel. 230656.

• Ofer câine lup Ciobănesc 
german, dresat pentru pază 
curte sau divertisment. Informa
ții tel.624508 Deva. (9303)

• Vândîulotă, piața centrală 
și garaj deosebit (pivniță plus 
canal) Deva, str. Ady Endre, zo
na Dorobanți. Tel. 231236. 
(9308)

• Vând pui American Stafford
shire Terrier în vârstă de 5 luni. 
Tel/233112 (9303)

• Vând S.R.L., 500 DM, 
Mazda 626, neînmatriculată, 
1930 DM. Tel. 622551. (9592)

• Vând loc pentru garaj. 
Orăștie, str. Mureșului, bl. 2, 
ap. 2, familia Cazan. (3192)

• Vând una pereche boi, 4 
ani. Sat Popești nr. 95, comuna 
Cârjiți. (2413)

• Vând jocuri distractive 
video și Flipper, preț avantajos. 
Tel. 651077. (3689)’

• Schimb teren agricol Spini 
34 ari cu Alba lulia sau vând. 
Informații telefon 058/817850 
după ora 18. (7820)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• 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)

• Amintim celor care l-au 
cunoscut pe

CONSTANTIN PARFENIE
judecător la Curtea de Apel 
Alba lulia, că la data de 22 
noiembrie 1997 se împlinește 
un an de când a plecat pe 
drumul fără întoarcere, lăsând 
un gol imens în inimile noastre. 
Fie-i țărâna ușoară și memo
ria binecuvântată! Slujba de 
pomenire și parastasul va avea 
loc sâmbătă, 22 noiembrie 
1997, ora 10, la Catedrala 
Ortodoxă din Deva, str. A. lancu. 
Soția Maria și fiul Adrian. (9324)

• Cumnata Viorica, nepotul 
Florin, Eugenia Flavia anunță 
cu durere încetarea din viață 
a celui care a fost cumnat și 
unchi bun

IO AN DUȚĂ
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (9596)

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------- '

VREMEA
Vremea va fi rece și in general închisă. Cerul va fi temporar 

noros. Izolat vor mai cădea precipitații mixte. Vântul va sufla 
slab la moderat din nord-est. Dimineața, izolat, ceață, asociată 
cu depunere de chiciură. Temperaturile minime vor oscila între 
-4°C și 0°C, iar maximele între +1°C și +5°C. (Andrei IURSICSIN) 

s___________________________________________________________/

PIERDERI

• S.C. Ionatan Comimpex 
SRL Vulcan anunță pierderea 
codului fiscal nr. 8836932 elibe-

• Angajăm ingineri elec
tronică, automatizări, calcula
toare, telecomunicații și eco
nomiști. Condiții de salarizare 
deosebite. C.V.’la C.P. 22,0 P. 

Deva 6. (9755)

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

• 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)

• S.C. Forest Trinomus Prod 
SRL, cu sediul în Orăștie, str. 
Luncii nr.3, incinta FNC, anga
jează șofer, peridoc, transport 
bușteni. Informații tel. 647845. 
(3191)

• Liceul de Informatică Hu
nedoara anunță scoaterea la 
concurs a unui post de contabil 
șef (cu studii superioare). Infor
mații la sediul liceului. (9753)

• Societatea Proteus din 
Orăștie vă oferă produse elec- 
trocasnice Arcopal, Cristal și 
noua gamă de încălzire cen
trală, cazane cu gaz și calo
rifere, realizate de firme pres
tigioase "ZASS" Germania, 
"TRACY" Franța și "BIASI" 
Italia. Pentru a beneficia de 
reduceri de preț și alte facilități 
de cumpărare, sunați chiar 
acum la tel/fax:054/233134, 
054/647500, 054/641296 și 
094/504369 sau vizitați maga
zinul din Orăștie, str.Unirii 
nr.81, pe șoseaua națională. 
Cu noi, sezonul rece trece 
mai suportabil! (3175)

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

• La 22 noiembrie 1997 se 
împlinește un an de la trecerea 
în eternitate a celui care a fost

CONSTANTIN PARFENIE
judecător la Curtea de Apel 
Alba lulia. Dumnezeu să-l 
odihnească! Frații, cumnații, 
sora și cumnatul. (9325)

• Cu inimile zdrobite de 
durere și veșnic nemângâiați, 
reamintim celor ce l-au cu
noscut și prețuit că azi 20 noiem
brie se împlinește un an de când, 
în urma unui tragic accident, 
dragul nostru fiu, soț și tată

ANGHELVASIU
din Săliștioara a plecat pentru 
totdeauna dintre noi. Lacrimi și 
flori pe tristul lui mormânt. Părinții 
Avram și Aurelia, soția Rusalina 
și fiul Daniel. Sufletul lui bun/ 
Doamne tu l-ai vrut/ Mângâie-i pe 
cei/ Care l-au pierdut. (9314)

• Se împlinește un an de la 
dispariția celui care a fost cel 
mai bun soț, tată și frate

BARTIS FRANCISC 
(FERI)

Familia și frații (9764)

• Profund îndurerați de 
trecerea în neființă a celui care 
a fost un om deosebit

DAVID REMUS
Vecinii și prietenii sunt alături de 
familia greu încercată și îi trans
mit sincere condoleanțe. Odih- 
nească-se în pace! (3981)

LICITAȚII

• S.C.Agromicia SA Vețel, cu 
sediul în Mintia, str. Luncii,nr. 5, 
organizează licitație deschisă, 
în data de 24 noiembrie 1997, 
pentru întocmirea documen
tației privind vânzarea de active 
de la Ferma 2 Mesteacăn și 
Ferma 1 Tîrnava de Criș. (2349)

• Soția Eleonora (Nuța), fiul 
Dorin, nora Silvia și nepotul Silviu, 
cu adâncă durere și mult regret, 
anunță decesul dragului lor

DUȚĂ ION
fost inspector comercial, în 
vârstă de 72 de ani, un suflet 
unic, de neînlocuit. înmor
mântarea va avea loc vineri, 
21.11.1997, ora 13, în Deva, 
de la domiciliul din strada 
Cloșca, nr.2, la Cimitirul din str. 
M. Eminescu. (9323)
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“COVlNTCIL LIBER"

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

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decembrie, nr.35 (în 
clădirea Tribunalului Județean); - la chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim“; - la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

+ HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel.716926);
* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), la sediul 

S.C. "MERCUR”;
* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul “Palia”;
* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiul secției foto). 

Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe rezonabile, publicarea 

cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

19 NOIEMBRIE

1 dolar SUA 7817 lei
1 marcă germană 4521 lei
100 yeni japonezi 6150 lei
1 liră sterlină 13215 lei
1 franc elvețian 5576 lei
1 franc francez 1350 lei
100 lire italiene 462 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.
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Organizează în 4.12.1997, ora 10,00, la sediul său din Deva, str.22 
Decembrie, nr. 58, licitație pentru;

1 . închiriere spațiu la Baia Sărată cu destinația de farmacie.
2. Vânzarea mijloacelor fixe disponibile cu durata normată 

expirată.
Condițiile de licitație și lista cu mijloacele fixe se găsesc afișate la 

avizierul Spitalului Județean Deva.
Relații suplimentare se obțin la telefon 61.5050, interior 179.

V-...... .....................................--................................---------- -------------------- ---------------->



,ZSC FRESH ALIMCARN SRL DEVAS.
Angajează: 

fochist medie presiune; 
agent pază.

Condiții:
& cazier; 
autobiografie; 

disponibilitate la program;

î—I

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
DECEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
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.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
f f

A DRUMURILOR RA DEVA
ANGAJEAZĂ

pentru Secția Drumuri Hațeg:
3 șoferi, posesori ai permisului de conducere cat. B,

C, E - pentru autobasculantă RABA, și D - pentru autospecială LEA 
Condiții:»

domiciliul în Hațeg (zonă)
E- vechime, minim 5 ani

Cei interesați se vor adresa Secției de Drumuri Hațeg.

VOPSELE AUTO POLIURETANICE
METALIZATE SI NEMETALIZATEr

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ! 
CELE MAI MICI 
PRETURI DE PE 

PIAȚĂ
I

SE EXECUTĂ LA COMANDĂ 
DUPĂ CATALOG DE CULORI 

ÎN NUANȚA DORITĂ.

Plus

LWa-lLliOilLli

Deva, Bdul Decebal, bl. P
K 212726; 218205
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* Informații la sediul societății din Deva, str. 22 Decembrie, [ 

bl. 20, ap. 54 sau la telefon 231109, 230692. (9760) *

awx eCe.

IMPRIMANTE ȘI COPIATOARE

S.C. „5/DERURCKA” 5.A. 
HUNEDOARA

Scoate la licitație pentru închiriere spațiul situat în str. Constantin 
Bursan nr. 1, în suprafață de 174 m2.

Licitația va avea loc în data de 27 noiembrie 1997 în sala de 
ședințe din pavilionul C.F.U., incinta S.C. "SIDERURGICA" S A.

Informații la Serviciul Administrativ. Telefon: 711982

S.CSCODION COMPANY SRI 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase preturi:
^BANANE-------1’

PORTOCALE 
MANDARINE-j 
LĂMÂI---------- J
GRAPEFRUIT-! 

KIWI------------

import GRECIA

CEAPĂ RO£IE - import GRECIA
CEAPĂ ALBĂ - import UNGARIA

USTUROI
ULEI
OUĂ

y y

Prin depozitele sale situate în:
. - Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V)

' - Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) (P _ 
- Sîntuhalm, stand 1, complex Eurovenus •

Informații la tel.: - 054 - 232181; 054 - 717439, 
zilnic între orele 8,00 - 17,00

> MATERII PRIME IMPORT 
ITALIA

> REZISTENȚĂ MARE LA 
AGENTI ATMOSFERICI

> CALITATE LA STANDARDE 
EUROPENE.

VI LE OFERĂ:

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

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

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

INSTALEAZĂ
ir Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

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

^Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.
CU PYROSTOP VEȚI FI MAI ÎN SIGURANȚĂ!

I I
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MIILOR 
»JIULUI

prin reprezentantul său 

Rad. Marcel și comitetul de 

conducere a constituit.

Subfiliala - HĂRĂIJ,
Comitetul de conducere:

1) Bob Avram - președinte

2) Motoi Cornel - vicepre

ședinte
3) Doboș Felix - secretar

Rugăm organele locale să 

acorde sprijin purtătorilor de 
cuvânt pentru etnia rromilor.

(9757) J

PP1MĂRJA DEVA
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 și clarificarea tuturor 
problemelor legate de Ordonanța de urgență nr. 69/1997, privind 
ajutorul bănesc care se acordă pentru energia termică în sezonul 
rece (distribuirea cupoanelor). (2019)



Cuvântul liber 20 NOIEMBRIE 1997

------ —— - -••• - — •••-• ■ ----------------------------------- >

Viața pe cupoane SIMPATII POLITICE SAV CREDINȚA IN DUMNEZEU?
9

Am avut parte să vedem 
cum asupra noastră s-au 
abătut valuri-valuri de cu- 
poniade, însă cele din acest 
an întrec orice așteptări. De
sigur că acordarea cupoa
nelor, fără a discuta criteriile 
utilizate în acest scop, nu 
este o invenție românească.

Dacă ar fi să ne în
toarcem în timp am putea 
constata că și la alte țări, 
aflate la vremurile respective 
în situații grele, adică în 
criză, s-a apelat la un fel de 
subvenții (ceea ce se dorește 
să se realizeze și cu cupoa
nele de acum), acestea fiind 
susținute, în lipsa monedei 
naționale, cu pește, grâu sau 
alte produse în echivalent.

Ca un semn al per
sistenței sărăciei și mizeriei, 
dar și al lipsei ‘acute de li
chidități, iată că în acest an 
guvernanții ne bagă din cu- 
poniadă în cuponiadă. După 
ce au tăiat cu seninătate sub
vențiile pentru agricultură, ca 
să dreagă busuiocul au tre
cut, cu o întârziere inex
plicabilă bineînțeles, la acor
darea cupoanelor pentru 
proprietarii de pământ. în 
parte s-ar putea spune că 
acțiunea a reușit, dar există 
multe dovezi că, pe căi oco
lite, s-au făcut tot felul de 
deturnări, afaceri și compro
misuri cu cupoanele acor
date agricultorilor. Există 
intenția ca acest procedeu să 
fie menținut și pentru anul 
următor, impunându-se însă 
să fie aduse corecturile de 
rigoare pentru ca nu numai în 
teorie, dar și în practică, 
acest model de cuponiadă 
să-și atingă scopul propus de 
către guvernanți. Disfuncțiile 
din sistem și lipsa de 
comunicare determină ca 
unii posesori de astfel de cu
poane să nu poată beneficia, 

La Deva,
S-A HOTĂRÂT ÎNFIINȚAREA 
CONSILIULUI JUDEȚEAN AL

TINERETULUI

ueși termenele inițiale s-au 
prelungit, în adevăratul sens 
al cuvântului, de efectul aces
tei măsuri care s-a dorit să 
vină direct în sprijinul produ
cătorului agricol.

Acum, în prag de iarnă, 
însă tot cu întârzierea de ri
goare, vin și cupoanele pen
tru energia termică la orașe în 
raport de veniturile bănești. 
Apărând unele discriminări, 
acum se cere să fie ajutate cu 
combustibil solid (lemn sau 
cărbune), suportând de la 
buget diferența, familiile care 
nu sunt racordate la sistemul 
de încălzire centrală. Există 
încă o mare derută privind 
modalitățile de distribuire a 
acestor cupoane.

Cum viața nu mai poate fi 
concepută fără cupoane, se 
așteaptă ca în curând să fie 
date și cupoanele de hrană 
pentru unele categorii de sa- 
lariați, a căror valoare se 
spune că va fi de 15.000 lei 
pe zi. Obsedați de ideea de a 
ne organiza viața pe cupoa
ne, pornind de la starea gravă 
a economiei care nu prea dă 
semne credibile de revi
gorare, guvernanții nu găsesc 
alte soluții viabile, fiind posibil 
ca și în anul viitor (deoarece 
soarta bugetului României pe 
1998 se decide în aceste zile 
la Bruxelles, neștiindu-se cu 
claritate la această dată ce 
obiective cuprinde programul 
economic) să avem parte în 
continuare de aceste hârtii, 
numite cupoane, a căror 
emisiune și acordare tinde să 
devină o modă la români, sub 
masca de a se face o 
oarecare protecție socială, în 
loc să fie luate măsuri 
decisive pentru a realiza 
prosperitatea mult promisă 
electoratului pe seama 
relansării economice.

Nicoiae TfRCOB J

(Urmare din pag. 1)

Rep.: Die președinte, 
sunt multe sesizări și 
reclamații referitoare la 
tergiversarea soluționării 
unor cauze, în special 
procese civile.

I.A.: Așa este. Și con
ducerea Tribunalului Hune
doara este sesizată cu ase
menea nemulțumiri, destule 
dintre acestea provenind de 
la organe situate în peri
metrul altor puteri ale statului. 
Le analizăm însă cu interes 
și responsabilitate pe toate, 

Restaurarea bisericilor - o preocupare statornică a credincioșilor, 
dovadă a credinței lor nestrămutate în Dumnezeu. 

Foto: Anton SOC AC!

' întâlnire la prefectură '
Mâine, 21 noiembrie 1997. liderii organizațiilor 

neguvernamentale din județul Hunedoara sunt invitați la 
Prefectură, la un dialog (intre orele 14-16) cu Consilierii 
de Stat Luminița Petrescu, Adrian Șerbu șl Valerian Țlbu. 
Tema dezbaterii: "Partenerlatul administrației - societatea 
civilă'*. Inițiativă a președintelui României, dl Emil 

\£onstantinescu. (D.G.) ____________________ .________/

deși unele aspecte nu pot fi 
rezolvate pe căile noastre, iar 
altele ne pun în situația 
prestării unui mare volum de 
muncă. Să nu mai spun că 
mulți dintre cei care critică au 
epuizat toate căile legale de 
atac, dar consideră că 
reclamația e... sfântă.

Rep.: Sunt și obiecții 
privind la operativitatea în 
soluționarea cererilor de 
autorizare a societăților 
comerciale.

I.A.: După intrarea în 
vigoare a Ordonanței 32/1997 
privitoare la modificarea și 
completarea Legii societăților 

comerciale au apărut dis- 
funcționalități și chiar ne
mulțumiri ale unor cetățeni 
referitoare la operativitatea 
soluționării anumitor cereri de 
autorizare a acestora, gene
rate și de modul de 
reglementare a activității din 
domeniu, respectiv de faptul că 
angajații Registrului Comerțului 
sunt abilitați să primească 
cererile și să facă programări 
de termene, regularizând astfel 
munca pe care o desfășoară 
magistratii și care se bazează 
pe principiul independenței.

Rep.: Acceptați și o 
întrebare mai incomodă?

« prevware ce 
mișcare gândirea

Nu este straniu faptul 
că am devenit “limitați” de 
nevoi necesare, îmbă
trâniți devreme, cu priviri 
șterse și câteodată vio
lente, cuprinși de teamă, 
suspiciune și nesiguri 
gândindu-ne la mâine?

Bunurile materiale nu 
sunt un mijloc, ele au de
venit un scop în sine, cu 
legi impuse de el, Omul. în 
dorința sa de mai mult, nu 
agonisește nimic pentru 
sine; dacă s-ar mulțumi cu 
puțin, el ar putea obține 
Totul.

Avem televiziune prin 
cablu, televizoare color cu 
telecomandă, ne selectăm 
singuri programul dorit. 
Dar oare nimeni nu va mai 
auzi pe scenă întrebările 
pe care Shakespeare le-a 
pus în replicile lui Hamlet,

I.A.: De ce nu.
Rep.: Ce așteptați de la 

ziua de mâine?
I.A.: Mai multă omenie și 

mai puțină dușmănie, 
preocupare sporită pentru 
nevoile semenilor, încât 
aceștia să nu mai fie 
determinați să comită fapte 
antisociale.

Rep.: Și o ultimă 
întrebare, die președinte: 
Credeți în algoritm?

I.A.: Sunt absolvent de 
școală normală, unde am 
făcut multă aritmetică. Cred 
tare mult în Dumnezeu.

(Victor Hugo) 

adâncimile gândurilor 
omenești pe care a fost 
menit să le dezvăluie? 
Oar< am renunțat la 
Thalia?

Suntem atât de preo
cupați, grijile materiale ră
mân aceleași, dar ce fa
cem cu nevoia de spist 
ritualitate? Oare teatrul, 
această provocare care 
ne-a pus în mișcare gân
direa de la greci încoace, 
cu jocul de problematici și 
idei, cu judecarea etică a 
unor stări de fapte, cu 
înregistrarea valorilor 
create de istoria umană, a 
luat o pauză? Câți dintre 
noi nu doresc să se 
regăsească, la un sfârșit 
de săptămână, în at
mosfera unei săli de 
teatru?!

Carmen MiCU

in închiderea critici
Marți, 18 noiembrie, la 

Deva a avut loc prima șe
dință a organizațiilor de ti
neret din județ în vederea 
constituirii Consiliului Jude
țean al Tineretului Hune
doara. Potrivit declarației 
făcută presei de către Alina 
Grigorescu - reprezentanta 
Ministerului Tineretului și 
Sportului - “un Consiliu Na
țional al Tineretului în Ro
mânia este reprezentativ nu
mai dacă are și în județe co
respondent. Până în prezent 
s-au constituit consilii jude
țene în mai multe județe din 
țară, iar pe data de 19 de
cembrie se intenționează 
adunarea reprezentanților 
acestor organizații în vede
rea constituirii Consiliului 
Național al Tineretului, unde 
vor fi invitați toți președinții 
birourilor executive din teri
toriu și în organizațiile de la 
nivel național".

Noul organism al tine
retului ce se dorește a fi 
înființat la nivel județean și 
apoi central nu urmărește 
numai o derulare de pro
grame specifice tineretului, ci 

mai cu seamă de a exista un 
partener pentru autoritățile 
județene, pentru Ministerul 
Tineretului și Sportului și nu 
în ultimul rând pentru 
Executiv.

Reprezentanții organi
zațiilor de tineret spun că 
problemele tinerilor sunt 
foarte multe și grave și că în 
ultimii ani s-a făcut foarte 
puțin pentru aceștia.

Până în prezent și-au ex
primat disponibilitatea de a 
face parte din Consiliul Na
țional al Tineretului 40 de 
organizații în țară, organizații 
ce cuprind majoritatea me
diilor economico-sociale.

în cadrul întâlnirii de la 
Deva s-au purtat discuții pe 
baza statutului, iar în final a 
fost ales un comitet de ini
țiativă în vederea înființării 
Consiliului Județean al 
Tineretului din Hunedoara.

în funcția de președinte 
al Comitetului de inițiativă a 
fost ales Liviu Antal, vice
președinte Răzvan Mareș, 
iar secretar Anca Dărăbanț.

Corne! POENAR

S.C. AVICOLA DEVAS.A.
Vinde îngrășăminte 

(gunoi de pasăre) 
20.000 I

Asigurăm transportul
Informații la sediul 41 

•B 625796, ZTC

Vom rămâne fără emisiuni 
de radio și televiziune?

(„Zebra” -înșelătoarea protecție a pietonilor)
Ultima săptămână a consemnat la Hunedoara un număr de patru 

accidente rutiere, din care unul mortal, toate având ca șl victime pietoni 
antrenați în traversarea șoselelor pe zebră. Luni, 17 noiembrie a.c., în Jurul 
orei 12,30, a avut loc la Hunedoara primul șl cel mai grav accident din cele 
patru. încercând să traverseze b-dul Republicii, pe trecere de pietoni, 
minorul de 10 ani, Nlstor Alexandru Marian, elev în clasa a IV-a la Sc. Gen. 
nr. 7 din municipiu, a fost acroșat și lovit mortal de multlcarul condus de Pal 
Laurențlu, șofer în cadrul S.C. "Siderurgica" S.A. Ciclul de accidente 
continuă marți victimă fiind numitul Necula Aristide din Hunedoara. Acesta 
s-a angajat, prin loc marcat, în traversarea b-dulul Dacia fiind surprins șl 
accidentat grav de autoturismul Dacia 1310 cu numărul HD-01-LVS condus 
de Fîntînă Nlcolae, șofer la S.C. Transilvania Press Hunedoara. Diagnosticul 
pus la Internarea victimei în spital a fost traumatism cranlo-cerebral acut 
închis șl comă de grad 2-3 mlxtățtraumatică șl alcoolică). Ieri două noi 
evenimente rutiere au făcut noi victime, culmea, tot pe treceri de pietoni. 
Acestea se află în prezent în cercetare. Dl col. Adrian Filer, șeful Biroului 
circulație din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, recomandă tuturor 
pietonilor atenție sporită la traversarea străzilor dovedlndu-se că zebra este, 
câteodată, un înșelător refugiu în calea roților de automobil. (A.S.)

Ieri, la ora 10, sin
dicaliștii din cadrul Fede
rației Sindicatelor din Regia 
Autonomă Radiocomuni- 
cații au pichetat sediul 
Guvernului României.

Liderul federației, 
Nicolai Smeriakov, a 
declarat ziariștilor că s-a 
recurs la această formă de 
protest sindical pentru a 
rezolva plata datoriilor So
cietății Române de Radio
difuziune și Societății Ro
mâne de Televiziune către 
Regia Autonomă Radio- 
comunicații, care asigură 
transmisia emisiunilor de 
radio și televiziune.

Liderul sindical afirmă 
că pentru soluționarea 
revendicărilor se va merge 
până la oprirea emiță
toarelor. Săptămâna vii
toare se va recurge la grevă 
de avertisment și, în final,

se va recurge la grevă 
generală.

lată că la multiplele ne
cazuri cu care se con
fruntă cetățeanul, se mai 
adaugă și amenințarea cu 
întreruperea transmisiei 
programelor naționale de 
radio și televiziune. Mai 
bine așa, să trăim în beznă 
și dezinformare. Pentru că 
de beznă și dezinformare 
am “beneficiat” și când 
întreruperea transmisi
unilor nu se lua în dis
cuție...

Bine, dar asta e o 
problemă de transparență. 
Problema reală, gravă, 
este să ne îndreptăm către 
o albanizare generală. Ce 
să mai așteptăm? Poate 
să se mai ia apa, curentul 
și să apară cartele. Căci 
cupoane avem destule...

Tiberiu iSTRATE 
__________________________ A
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