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Este o realitate incon
testabilă că în ultimii ani, 
ca și în întreaga țară, pomicultura 

hunedoreană a cunoscut o 
cădere drastică, multe livezi in
tensive sau clasice fiind distruse, 
iar cele neorganizate s-au de
gradat din cauza îmbătrânirii și 
neîngrijirii. Un rol important în 
refacerea potențialului acestor 
livezi cu pomi fructiferi l-a avut și 
îl mai are încă Stațiunea de 
cercetare și producție pomicolă 
din Geoagiu, în mod deosebit prin 
ferma sa specializată pentru 
producerea materialului săditor. 
Urmând curba descendentă a 
economiei în ansamblul său, n-a 
fost ocolită de derapaj nici Ferma 
Pepinieră a SCPP, unde acum se

mai produc anual undeva în jur 
de 100.000 de puieți pentru 
completarea ■ golurilor sau 
refacerea producției pomicole 
-din grădinile de lângă casele de 
la sate.

Discutând cu dl ing. N. Popa, 
om cu o bogată experiență în 
pomicultură - acumulată în cei 
36 de ani de când lucrează la 
ferma respectivă - am reținut 
remarca ce o făcea privind 
scăderea interesului general 
față de pomicultura țării, muiți, 
chiar și factorii de decizie, 
complăcându-se în situația de a 
accepta importurile de fructe de 

.Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

REMANIERE MU 
SCHIMBARE?

Evident lucru, remanie
rea guvernamentală se 
moșește cam mult. Din nou, 
premierul, președintele țării 
nu-și respectă cuvântul. S-a 
spus că schimbările în 
Guvern se vor produce în 
ianuarie a.c. Nu s-au 
produs. S-a anunțat un nou 
termen: sfârșitul săptămânii 
în curs, apoi încă unul - 2 
decembrie a.c. Poate. Va fi,

RE
cu siguranță, o săptămână • 
de foc, în care politicienii 
coaliției aflate la putere vor 
încinge dispute aprige 
pentru a-și menține în funcții 
colegii ori pentru a-și aduce 
alții, pentru a negocia între 
ei schimburi de portofolii, 
fiecare țintindu-le pe cele 
mai importante.

Și, har Domnului, are 
cine cu cine se certa în 
această șubredă și inedită 
coaliție guvernamentală. 
Poate tot președintele țării 
ar trebui să-i mai

in orașul Hațeg
Integrata Sander Prod Lact a intrat în funcțiu
Sâmbătă, 22 noiembrie 1997, în 

orașul Hațeg a fost pusă în funcțiune 
o Fabrică de prelucrare a laptelui și 
de produse lactate. Este o societate 
comercială mixtă româno-germană, 
cu trei asociați - doi români și un 
german -, acesta din urmă deținând 
jumătate din acțiuni. Fabrica se află 
intr-o clădire nouă, deși încă 
nefinisată, pe strada Florilor nr. 34 
(în vecinătatea Fabricii de conserve, 
fostă IPILF, azi S.C. „Hațegana” S.A.), 
este dotată cu utilaje și instalații 
moderne, importate din Germania și 
de la cunoscuta unitate „Tehnofrig” 
Cluj și încadrată cu personal de înaltă 
calificare:

La momentul inaugurării au 
participat autoritățile orașului, un

■ Datorie tema a Româ
niei. Banca Națională a Româ
niei a anunțat că datoria ex
ternă a țării noastre era la sfâr
șitul lunii august a.c. de 7,783 
miliarde de dolari, cu 45 de 
milioane de dolari mai mult 
decât în luna iulie.

■ Târgul International de 
Turism. La Palatul Parlamen
tului din București a avut loc a 
Il-a ediție a Târgului Interna
țional de Turism. Au fost pre
zente 150 de firme din 15 țări. 
Manifestarea s-a constituit 
într-o nouă șansă de relansare 
a turismului românesc.

■A căzut și moțiunea Har- 
Cov. Așa cum era’de așteptat, 
moțiunea simplă a opoziției, 
introdusă în Camera Deputa
țllor de reprezentanții PUNR, 

strunească, să-i îndemne 
la drum, prin tunelul acela 
cu o luminiță departe, 
departe.

Oricum, semnalul dur 
dat de mitingul celor 
20.000 de sindicaliști de la 
CNSRL Frăția, joia trecută, 
în Capitală, ar trebui să-i 
pună pe gânduri pe cei de 
la putere. Cu atât mai mult 
că protestatarii n-au mai 
invocat majorări de salarii 
și alte drepturi sociale, ci au 
pedalat aproape exclusiv 
pe sjtuația economică a 
țării. între altele, ei au cerut 
stoparea lichidării socie
tăților comerciale, deblo
carea financiară, reducerea 
impozitelor și taxelor, 
relansarea economiei 
naționale.

Deși unii s-au mani
festat violent, cu toate că s- 
au folosit și tradiționalele 
de-acum coșciuge ale eco
nomiei românești și ale 
Guvernului Ciorbea, de
monstranții s-au constituit 
într-o forță reprezentativă a 
celor muiți și nevoiași, care

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2) 

mare număr de locuitori, invitați ai 
celor trei asociați, specialiști de la 
„Tehnofrig" Cluj, care au instruit 
personalul în cunoașterea și 
exploatarea utilajelor, ziariști.

în deschiderea festivității, ing. 
Gheorghe Mihalcea i-a salutat pe 
cei prezenți la acest eveniment im
portant din viața orașului Hațeq, le- 
a vorbit despre „nașterea" fabricii 
și le-a descris procesul tehnologic, 
a subliniat importanța unității în 
această etapă dură de tranziție a 
României la economia de piață, a 
asigurat asistența de calitatea 
produselor ce vor fi realizate aici. 
Au luat cuvântul și ceilalți doi 
acționari - Oswald Sander și 
Petrișor Gheorghiță - care și-au

și care privea situația româ
nilor din județele Harghita șl 
Covasna, nu a avut sorți de 
izbândă, deși plenul discu
țiilor a evidențiat cu claritate 
că problema există, că iden
titatea românilor din cele două 
județe este amenințată.

■Imunitate parlamentară 
în discuție. Comisia Juridică 
de disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațllor a luat în 
discuție cererea ministrului 
justiției, Valerlu Stoica, de 
ridicare a imunității parla
mentare a deputatului Gabriel 
Bivolaru și a aprobat-o cu 16 
la 6. Deputatul PDSR este acu
zat că a adus prejudicii de 75 
de miliarde de lei Băncii 
Române de Dezvoltare, parte 
din ei transformați în valută 
și scoși în afara țării.

ION I.C.BRĂTIANU
făuritor al

României Mari
ion I.C.Brătianu poate fi 

considerat, fără îndoială, 
una dintre cele mai 
complexe personalități din 
istoria României. Născut la 
20 august 1864, ion 
i.C.Brătianu era fi ui iui ion C. 
Brătianu (fruntaș ai 
Revoluției de ia 1848, care 
și-a legat numele de marile 
înfăptuiri istorice din a doua 
jumătate a secolului ai XIX- 
iea: Unirea Principatelor în 
1859, independența Româ
niei din 1877 și dobândirea 
statutului de regat ai 
României în 1881).

întreaga viață a iui ion 
I.C.Brătianu s-a confundat 
cu cea a Partidului Național 
Liberai, în cadru! căruia a 
activat, pe care i-a slujit, l-a 
întărit și i-a apărat. Totodată, 
prin acest partid, ion 
i.C.Brătianu s-a realizat ca 
om politic, formăndu-și o 
concepție superioară des
pre datoria omului de stat. 
“Cei mai muiți îșl închipuie 
că politica e un fei de

exprimat satisfacția de a fi putut 
conlucra fructuos pentru realizarea 
unei asemenea investiții, pe care o 
vor dezvolta în continuare, în 
beneficiul celor care vor preda 
laptele la această fabrică modernă, 
cât și al cumpărătorilor produselor 
sale.

Un sobor de preoți - unul 
ortodox și unul catolic - a oficiat o 
slujbă religioasă și a sfințit lucrarea, 
le-a urat celor care o vor deservi 
sănătate și bucurii întru bucurarea 
sufletelor beneficiarilor muncii lor.

Au fost vizitate secțiile, 
laboratoarele, birourile fabricii, toate 
fiind prezentate succint de 
Gheorghe Mihalcea, au fost 
degustate produsele - lapte și

■PDSR s-a întâlnit la Sfân- 
tu Gheorghe. Liderii organi
zațiilor județene ale PDSR din 
Transilvania s-au întâlnit în 
reședința județului Covasna - 
Sfantu Gheorghe -, unde au 
discutat proiectul „Progra
mului - Apel al PDSR pentru 
Transilvania” șl au adoptat 
măsuri de salvare a identității 
românilor, grav amenințată de 
majoritatea maghiarilor din 
cele două județe ale României.

■Ionel I.C. Brătianu - Erou 
Post-Mortem al Cetății 
Unirii. Fostul prlm-mlnistru șl 
Președinte al Partidului 

ațional Liberal în urmă cu 
peste 80 de ani, Ionel I.C. 
Brătianu, a fost comemorat în 
București șl la Alba Iulla, cu 
prilejul împlinirii a 70 de ani 
de la moarte. In orașul Marii 
Uniri, în prezența liderilor 
PNL, Ionel I.C. Brătianu a fost 
declarat Erou Post-Mortem al 
Cetății Unirii.

distracție cu foioase și 
onoruri. Politica e ceva 
grav, grav de tot. Ai în mâna 
ta viața și viitorul țării taie”.

în 1897, ia numai 33 de 
ani, ion i.C.Brătianu a fost 
numit ministrul lucrărilor 
publice, în guvernul pre
zidat de D.A.Sturdza, iar în 
iulie 1902 a devenit 
ministru de externe.

Ales președinte ai 
Partidului Național Liberai, 
ia congresul din ianuarie 
1909, ionel Brătianu 
declara, cu acea ocazie: "în 
toată activitatea noastră, 
să nu uităm că opera 
noastră este o operă de 
progres, de ordine șl de 
pace și că progresul, pentru 
a fi sigur, trebuie să fie făcut 
cu acea perseverență pro
prie organismelor sănă
toase, iar nu cu zvâcniri și 
frământări".

Veronica CHERCiU, 
expert parlamentar

(Continuare In pag. 2) 

telemea de vacă - din prima șarjă, 
scoasă cu câteva ore înainte.

De sâmbătă, 22 noiembrie 1997,
S.C. „Integrata Sander Prod Lact" 
SRL Hațeg a intrat în circuitul 
productiv al economiei județului 
Hunedoara și în beneficiul 
consumatorilor de produse lactate.

Alte amănunte, în ziarul nostru 
de mâine.

Dumitru GHEONEA, 
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Asigurarea căldurii și

DATORNICII ORAȘTIEI
Un director optimist
în municipiul Orăștie 

există circa 4200 de apar
tamente în blocuri, căldura și 
apa caldă pentru acestea fiind 
asigurată, de șase centrale 
termice. în această toamnă 
furnizarea căldurii a început la 
28 octombrie, deocamdată 
doar în timpul zilei, dar când 
va fi cazul va fi permanentizată. 
Prima întrebare în cadrul 
discuției cu dl. Petru 
Gheorghe Icodin, directorul 
S.C. “Activitatea” S.A., a fost:

- Cum funcționează 
încălzirea, die director?

- Bine. Toate centralele au 
fost reparate și revizuite în 
timpul verii și credem că nu 
vom avea probleme cu în
călzirea apartamentelor.

- La Orăștie se înre
gistrează restanțe la plata 
cheltuielilor de întreținere?

- Da. S-a ajuns la o res
tanță de circa 300 milioane de 
lei, ceea ce echivalează cu 
cheltuielile pe circa două luni.

Oameni de treabă
Asociația de locatari nr.5 

are în administrarea sa 490 
de apartamente. Trebuie 
subliniat că blocurile - aflate 
chiar în centrul municipiului - 
sunt bine îngrijite. O doamnă 
ce a ținut să rămână anonimă, 
ne-a spus:

- E cald în apartamente, nu 
avem probleme cu căldura.

La rândul său, dl. loan 
Moraru, administratorul aso
ciației, ne-a declarat:

- Marea majoritate a loca
tarilor achită la timp datoriile 
pentru serviciile oferite. Avem 
și restanțieri, dar nu muiți și 

nu cu sume mari. Biroul 
asociației este deschis șase 
zile pe’ săptămână - deci și 
sâmbăta, dimineața și după- 
amiaza, alternativ. Aproape 
toți locatarii sunt proprietarii 
apartamentelor - doar.4 
apartamente au chiriași. în 
acest perimetru locuiesc 
oameni de treabă, care 
înțeleg să plătească la timp 
serviciile de care se bucură.

Apă caldă, o dată la 
cinci zi ie

în Orăștie apa caldă se 
livrează doar o zi pe săp
tămână. Așa au hotărât 
oamenii deoarece apa 
caldă este foarte scumpă, 
mai ales în ultima vreme. 
Este, deci, vrerea oamenilor. 
Apartamentele racordate 
însă la C.T.2 nu primesc 
toate apă caldă deoarece 
aici se înregistrează și în 
centrală și în rețea foarte 
mari pierderi. Deci, ceea ce 
ne spunea dl director al S.C. 
“Activitatea" stă în picioare și 
nu prea.

Domni și doamne ?
La Asociația nr.1 stăm de 

vorbă cu administratorul 
Rodica Stanciu. ■*

- Restanțieri? Avem 
destui. Notati: Alexandru 
Coca are o datorie de 1,3 
milioane lei, Elena Coșer 
Piper - 1,2 milioane- lei, 
Remus Ghiță - 2,3 milioane 
lei - ne-a spus inter
locutoarea.

Traian BONDOR
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VOM MAI AVEA SAU NU 
LIVEZI DE POMI?

REMANIERE JAU SCHIMBARE?!

(Urmare din pag. 1)

calitate îndoielnică, în vreme ce 
potențialul nostru pomicol rămâne 
departe de a fi fructificat cum ar 
merita și s-ar cuveni, asigurând 
însemnate cantități disponibile 
pentru export în condițiile obținerii 
unor randamente superioare, 
comparabile cu cele ale țărilor 
avansate. Tradiția și posibilitățile 
au rămas însă doar un slab paliativ 
în acest sens. încurcăturile și 
bulversările produse de aplicarea 
defectuoasă a Legii 18/1991 au 
lăsat serioase urme asupra 
activității stațiunii, afectând negativ 
și rezultatele economice, 
așteptându-se, în raport cu 
modificările propuse la lege, să fie 
clarificate lucrurile. în acest sens, 
după spusele interlocutorului, s- 
ar putea ajunge la o dimensiune 
optimă, apreciată la circa 80 de 
ha necesare asojamentului în 
producerea puieților. Evident că 
ceea ce s-a creat cu eforturi 
considerabile trebuie păstrat cu 
grijă maximă, având în vedere că 
investițiile într-o pepinieră sunt de 
ordi,nul sutelor de milioane de lei, 
iar timpul necesar intrării pe 
producție este de 7-8 ani de zile.

Greutățile financiare cu care 
se confruntă ferma se regăsesc 
și în faptul că de ani de zile nu s- 
au mai putut face investiții pentru 
reînnoirea bazei materiale. Aceste 
neajunsuri sunt amplificate și de 
neacordarea celor circa 90 de 
milioane lei cuvenite ca 
despăgubiri pentru pagubele 
provocate de calamitățile naturale.

ION i.c.brătianu - 
făuritor al 

României Mari
(Urmare din pag. 1)

Concepănd o politică de 
un excepțional rafinament, 
atât pe pian intern, cât și pe 
pian extern, Ionel Brătianu 
a contribuit, din toate 
puterile, la înfăptuirea Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 
1918, idea! pentru care se 
jertfiseră generații de 
înaintași.

Datorită experienței sate 
politice, dar și patrio
tismului de care era animat 
șl capacității de a percepe 
mersul istoriei, Ion 
I.C.Brătianu a înțeles că, 
după ^formarea statului 
național unitar român, 
următorul obiectiv era 
consolidarea României ca 
un stat european modern, in 
acest sens, prin Intermediul 
Partidului Național Liberal, a! 
cărui lider era, ion 
i.C.Brătianu a contribuit ia

\. / MARTI
25 NOIEMBRIE

~ TVR1
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 Credo 
(r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 
Em. pt. persoane cu handi
cap. 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 D.a. 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 în 
flagrant (anchetă) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Marșul Ra- 
detzky (dramă ist. Ger./lt./ 
Austria ’94, ultima parte)
23.15 Jurnalul de noapte
23.30 Magazin sportiv 23.45 
Canary Wharf (s, ep. 74) 
0.10 Universul cunoașterii 

în plus, ca urmare a scăderii 
puterii de cumpărare a 
potențialilor pomicultori, se 
constată că interesul față de 
soarta pomiculturii este mai 
redus în zonă. După acordarea 
cupoanelor pentru proprietarii de 
pământ se observă o 
preocupare mai bună față de 
utilizarea acestora în vederea 
procurării de material săditor. Cei 
mai mulți cumpărători vin din 
zona Banatului, unde nu mai 
există pepiniere pomicole.

Vorbind despre prețul 
materialului săditor, în comparație 
cu cel practicat în alte țări, este 
de reținut că la noi un puiet este 
mai ieftin de 20-30 de ori, dar la 
banii puțini pe care-i au oamenii 
noștri, la care s-a mai adăugat și 
TVA-ul din acest an, se pare că 
este o scumpete greu de trecut, 
în plus, ca un paradox, cu toate 
că ar fi cerințe și oferte la ex
port, o asemenea activitate n-o 
poate face direct producătorul, 
ci, conform legislației actuale, 
trebuie să se interpună aici un 
intermediar.

Fără a intra și în alte detalii 
am reținut recomandarea făcută 
de către un specialist, anume 
aceea ca o atenție specială să 
fie acordată înființării noilor 
plantații pomicole (toamna și 
primăvara), aplicării stropirilor de 
iarnă în livezi, fertilizării 
plantațiilor și îngrijirii acestora, 
numai așa putând să sperăm 
într-o redresare a pomiculturii.

realizarea reformei agrare, 
în 1921, și ia elaborarea 
Constituției României mo
derne, în 1923. Aceasta 
prevedea, între altele, că 
România este un stat na
țional unitar șl indivizibil, 
care asigură drepturile 
tuturor românilor, fără deo
sebire de origine etnică, 
limbă sau religie. Consti
tuția din 1923 a fost 
apreciată drept una din 
cele mai avansate legi 
fundamentale din Europa 
acelei perioade.

Dominând cu autoritate 
viața politică a României 
timp de două decenii, ion 
i.C.Brătianu a fost una 
dintre ceie mai complexe 
personalități ale Istoriei 
naționale. A încetat din viață 
la 24 noiembrie 1927. A 
fost înmormântat la Fiorica 
(Argeș) alături de tatăl său, 
ion C. Brătianu.

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronewș 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Baywatch 
(s/r) 9.55 Scena politică (r)
10.35 Efecte secundare (s/ 
r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r)
13.30 Față în față cu autorul 
(r) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine: franceză
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Em. cu liceeni 20.00 
Secretul (s, ep. 39) 20.50 
Telesport 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 
22.00 Femeia mării (teatru) 
23.40 Fotbal Avanpremieră 
la Liga Campionilor

(Urmare din pag. 1)

o duc din rău în mai rău, în 
timp ce guvernanți și parla
mentari fac turism prin lume 
și se ceartă într-una în ședințe 
de guvern și de Parlament, 
afirmându-și în mod deschis 
orgoliile și interesele, sfi- 
dându-i grosolan pe cei care 
le-au dat votul, care le-au pus 
în mâini soarta țării.

Mai mult ca oricine, 
primul ministru Victor Ciorbea 
ar trebui să înțeleagă că este 
contestat azi tocmai de turma 
pe care a păstorit-o cândva, 
și pentru motive pe care el 
însuși le invoca Guvernului 
Văcăroiu. lată cum roata morii 
se-nvârtește și azi i se cere 
capul deoarece promisiunile 
făcute nu sunt respectate, 
conducerea unei echipe la 
nivel guvernamental, de exe

DATORNICII ORĂȘTIEI
Urmare din pag 1) ~ Dacă vi-i spun pe toți Antonie, Ida Lă|(Urmare din pag. 1)

- Sunt șanse să fie recu
perate?

- Nu mai sunt. Cei ce vi i- 
am spus sunt oameni care nu 
lucrează, n-au venituri. Pentru 
dl Coca avem sentință de 
evacuare, dar n-o putem exe
cuta. Dna Piper e toată ziua 
prin cârciumi. Dl Ghiță a 
umplut blocul de păduchi, de 
fapt dumnealui a intrat în 
apartament abuziv.

Referindu-se la cei trei, 
interlocutoarea le-a zis celor 
inserați mai sus domni și 
doamne. Exagerează.

Situații incerte
Dna ’ Didina Buligă, 

administratorul Asociației de 
locatari nr.3, a făcut o glumă, 
zicând:

—’

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața. 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 
Povestiri din sălbăticie (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s, 
ep. 16) 13.15 Millennium (r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 O 
mie de eroi (f. a. SUA 1995) 
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 
Vacanță cu bucluc (f.a. 
Anglia/Franța 1994) 21.30 
Legea lui Burke (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 

cuție, implicând respon
sabilități implicit mai mari 
decât de la nivelul unei 
centrale sindicale, oricât de 
puternică ar fi ea, care doar 
arată cu degetul și cere. Iar 
Pavel Todoran, președintele 
CNSRL Frăția, știe acest lucru. 
Probabil că^ în locul lui Victor 
Ciorbea, nici el n-ar face mai 
mult. Deocamdată, însă, de 
pe poziția pe care se află, are 
dreptate. Guvernul trebuie 
remaniat serios, nu doar 
toaletat și ușor fardat. El 
trebuie temeinic disciplinat, 
stilul lui de lucru - profund 
schimbat, îmbunătățit.

Și este încă o șansă pentru 
Guvernul Ciorbea să mai 
reziste, cu schimbarea de fond 
ce trebuie făcută. Șansa se 
numește încrederea în 
continuare a populației în 
actuala putere, se numește 

datornicii, vă umpleți carnetul 
ce-l aveți în mână.

- Chiar așa?
- Chiar. De aceea am să 

vi-i dau pe cei ce au sărit peste 
două milioane de lei. Rodica 
Bîrsan, Elena Văduva, Maria 
Bîrsan, Maria Popaicu, 
Alexandru Covaci, Susana 
Ciorogaru, Reghina Pestișan, 
Vasile Marchidan, losif Flora 
etc. Constantin Moldovan și 
Alexandru Covaci au atins o 
restanță de 4 milioane lei.

<
Severitatea trebuie 

coborâtă din pod
Aceeași situație - foarte 

gravă - se întâlnește și la 
Asociația nr.4. lată câțiva . 
dintre marii datornici de aici 
și ei "milionari”: Petru Notar, 
Mihai Grișcoroșcuță, Grigore

Hammer (s/r) 10.15
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 True Stories (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Cinemateca PRO TV (r) 
14.20 D.a. 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Pro
fesiunea mea - cultura 
(talkshow) 18.25 Știri 18.30 
Cine este șeful? (s) 18.55 
Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Spitalul de 
urgență (s, ep. 11) 21.15 De 
partea legii (s, ep. 7) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 235) 22.45 
Sledge Hammer (s, ep. 41)
23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.40 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 23.45 
Cinemateca PRO TV: film 

răbdarea celor mulți, afișată 
și la mitingul de săptămâna 
trecută, cu condiția 
accelerării reformei eco
nomice, vitală pentru țara 
noastră, dar reformă 
sănătoasă, după legi clare, 
cu eficiență pentru unitățile 
supuse procesului de res
tructurare și privatizare, cu 
speranțe pentru oameni.

Altfel, cu noi funcționari 
care să promită marea cu 
sarea dar să se contreze 
între ei la fiecare pas, la 
fiecare hotărâre, cu noi 
miniștri care să-și pună în joc 
mai întâi vanitățile și 
orgoliile decât interesele 
țării, remanierea nu are rost, 
ci mai degrabă schimbarea, 
alt Guvern. Cum însă 
românul s-a învățat de amar 
de ani răbdător și optimist, 
să mai sperăm încă...

Antonie, Ida Lăpușan, loan 
Brănișcan și mulți alții.

- Noi, cei de la asociație
- zicea administratorul Ana 
Sabău - ne aflăm într-o 
situație ingrată tocmai din 
pricina celor ce nu plătesc 
la timp ceea ce consumă. 
Avem lunar întâlniri cu 
primăria - unde ridicăm 
necazurile cu care ne 
confruntăm, dar acestea nu 
se rezolvă, deși ni se promite 
mereu. Ar fi bine ca primăria 
să decidă într-un fel sau altul 
cum să se procedeze cu cei 
ce acumulează milioane. 
Altfel situația ajunge fără 
ieșire.

Dacă nu cumva a și 
ajuns la Orăștie ceea ce 
presupune - la toate nivelele
- măsuri severe, chiar dure.

ANTENA ! - 
DEVA

08.00-08.15 Știri locale
(r)

09.30-10.15 Sportul 
hunedorean (r)

10.15-10.30 Muzică
17.30- 17.45 Muzică

ușoară
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale 

(r)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale

(r)
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale 

(r)

Marți, 25 noiembrie
□BERBEC (21 III-20IV)

Găsiți soluții extra
ordinar la cele mai deli
cate probleme. Rezultatele 
nu sunt însă pe măsura 
acestora căci astrele vă 
sunt defavorabile. Nu 
disperați însă.

□TAUR (21 IV-21 V)
în ciuda dispoziției dv in

stabile dacă aveți de sus
ținut o lucrare - examen re
zultatele vor fi spec
taculoase. întâlnirile ar 
trebui să le amânați pentru 
altă dată.

□GEMENI (22 V-22 VI)
Vă ajută relațiile pă

rinților. Schimbările din 
casă vă iau tot timpul. 
Moralul vă este ridicat de 
schimbarea situației finan
ciare a părinților.

□RAC (23 VI-23 VII)
Se îmbunătățesc relațiile 

cu șefii și aveți șansa unei 
realizări profesionale deo
sebite. Fiți atent la felul 
cum vorbiți căci aveți 
nevoie de susținerea celor 
din jur.

□LEU (24 VII-23 VIII)
O sumă nesperată de 

bani vine dintr-o afacere în 
care nu prea credeați. 
Chiar și dacă vă plătiți 
datoriile vă mai rămân * 
bani.

□FECIOARĂ (24 VIII -22IX)
Capacitatea dv de a vă 

comunica ideile v-ar 
avantaja într-o reuniune de 
familie prin care ați reuși 
să înlăturați divergențele] 
apărute.

□ BALANȚĂ (23 IX - 23 X)
Sunt posibile schimbări 

avantajoase la serviciu. Nu 
reacționați negativ la pre
tențiile părinților, chiar 
dacă sunt exagerate le 
puteți îndeplini.

□SCORPION (24 X - 21XI)
O colaborare intere

santă v-ar putea fi 
benefică. Ați putea câștiga 
o dispută cu colegii. Nu 
știți cui să cereți un sfat în 
legătură cu o problemă de 
suflet.

□SĂGETĂTOR (22 XI-20 XII) 
în semn de apreciere 

șefii vă vor trimite într-o 
scurtă deplasare. Dar 
admirația lor va crește 
mai ales la întoarcere (cu 
rezultate bune).

□CAPRICORN (21X1I-191)
Abuzurile alimentare vă 

pot crea probleme de 
sănătate. Vreți să vă mai 
gândiți la colaborarea 
propusă. Dacă nu vă 
grăbiți poate e prea târziu.

□VĂRSĂTOR (201-1811)
Aprecierile culese la 

serviciu se datorează 
meritelor personale dar și 
sprijinului unui prieten 
sus-pus. Vă deranjează 
autoritatea manifestată de 
tată.
□PEȘTI (19II-20 III)

Vi se îmbunătățesc rela
țiile cu persoanele in
fluente, ceea ce vă aduce 
o ameliorare a situației 
materiale. E bine totuși să 
fiți mai puțin împrăștiat.
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I - I
Rezultatele ultimei etape a turului: | 

| Rapid - Univ. Craiova 2-1; F.C.Argeș - F.C.M. | 
■ Bacău 4-0; Dinamo - Foresta Fălticeni 2-0; ■ 
. Ceahlăul PN - “U” Cluj 1-0; Sportul Stud. - Jiul 3- . 
' 1; Gloria Bistrița - Steaua (amânat la 17.XII); Farul * 1 * * 
I C-ța - Oțelul Galați 1-0; Petrolul PI. - F.C.Național I 
I 1-1; C.F.Chindia - CSM Reșița 2-1. I

Vineri, 21 noiembrie, la București s-a întâmplat j
I un eveniment marcant în viața sportivă a Clubului ■ 
| Rapid București: inaugurarea Centrului de pre- | 

gătire “PRORAPID", la fosta bază Tehnometal. | 
Ideea aparține luî.Mircea Lucescu și până la urmă : 
a reușit să-l convingă pe cunoscutul om de afaceri, I 
dl Cornel Copos, principalul sponsor al Rapidului, | 
de necesitatea organizării unui "Milanello” în > 
variantă românească. M. Lucescu a fost nu numai | 
inițiatorul acestui centru, dar și cel care a dat I 
sugestii, sfaturi arhitectului, celor care l-au proiec- | 
tat și amenajat. ■

Noul centru a fost realizat doar în trei luni și ' 
rivalizează cu oricare bine apreciat centru de | 
pregătire din Occident și deține în prezent nouă | 
terenuri de antrenament (unul cu o suprafață . 
sintetică) și patru de tenis, precum și un elegant I 
mini-hotel. Se va mai amenaja aici o sală de sport | 
și o piscină olimpică. I

Panglica inaugurării acestei moderne baze ! 
sportive a fost tăiată de dl Copos, soția sa. • 
Cristiana, Mircea Lucescu și căpitanul rapidiștilor, I 
Dulca. Au luat parte întregul lot de fotbaliști ai i 
Rapidului, dar și alte VIP-uri - dnii Viorel Cataramă, ! 
Nicolae Văcăroiu, Emerich Jenei, Mircea Sandu, I 
Dumitru Dragomir. |

Se așteaptă vizitarea acestui centru și de către ■ 
președinții celorlalte cluburi din Divizia A (unii au J 
fost invitați, dar din diferite motive au lipsit) și să I

| vedem dacă vor găsi sponsori cu dare de mână să | 
■ amenajeze (construiască) asemenea baze de ■ 
țhsregătir^portM^Hi^lt^ocuri^^^^^^^^'

Rezultatele etapei a 16-a :ASA Tg. 
Mureș - UTA 3-2; Olimpia S.M. - Inter Sibiu 2-1; 
Dacia Pitești - Gaz Metan 0-0; F.C. Maramureș - 
Poli Timișoara 5-0; Vega Deva - Corvinul Hd. 1-1; 
Electroputere - FC Apullum A.l. 5-0; ARO C-lung 
- CFR Cluj 2-2; U.M.Timiș - Gl. Reșița 2-1; Min.
Motru - Unirea Dej 1-0.

I CLASAMENTUL 
| 1. RAPID 17
| 2. OȚELUL 17
| 3. STEAUA 16
i 4. F.C.NAȚIONAL 17 
j 5. F.C. ARGEȘ 17

6. U CRAIOVA 17 
I 7. DINAMO 17
i 8. C.S.M. REȘIȚA 17 
| 9. PETROLUL 17 

| 10. CEAHLĂUL P.N. 17 
| 11. “U” CLUJ 17
| 12. FARUL 17
J 13. GL. BISTRIȚA 16 
J 14. SPORTUL STUD. 17 

■ 15. FORESTA 17
I 16. CHINDIA 17
| 17. FCM BACĂU 17 

| 18. JIUL PETROȘANI 17

12 3 2 37-11 39 |

12 2 3 35-11 37 |
11 3 2 38-19 36 1
10 4 3 27-14 34 I

9 3 5 24-17 30 -
9 2 6 37-21 29 ’

9 2 6 32-25 29 1
8 3 6 24-27 27 1
7 2 8 22-21 23 |

6 4 7 18-18 22 |
5 4 8 15-17 19 1
5 4 8 17-28 19 I
5 3 8 25-28 18 1
5 2 10 21-27 17
4 5 8 12-20

17 *

4 4 9 19-39 16 I
2 5 10 11-24 11 I
2 0 15 12-54 6 I

Etapa viitoare, prima din retur: Univi
| Craiova - F.C.Argeș; Rapid - Dinamo; Steaua - 
| Ceahlăul; Jiul - “U" Cluj; F.C.Național - Sportul;

Oțelul - Gl. Bistrița; CSM Reșița - Farul; FCM 
Bacău - Petrolul; Foresta - Chindia.
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Un lăudabil succes în Giulești
3

& B

CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ!
S-a consumat și ultima etapă din turul campio- I 

natului*  Diviziei A, fără nici o surpriză de proporții | 
cum ar fi fost de exemplu victoria craiovenilor în ■ 
Giulești. Trebuie să recunoaștem că Rapidul s-a 1 
prezentat tot mai bine, aproape de la o etapă la | 
alta, sub ''bagheta” lui Mircea Lucescu, echipa a | 
crescut în valoare, acumulând un registru tactic . 
superior, cu o concepție modernă, însușite de • 
tehnicianul Lucescu în Italia. Instalat în fruntea | 
clasamentului Rapidul se află în fața unei întrebări | 
pe buzele înflăcăraților suporteri din Giulești: va ! 
reuși să se mențină până la sfârșitul competiției, I 
va rezista presupusului “asalt” al militarilor din | 
Ghencea? Din această luptă, va ieși câștigător ■ 
fotbalul nostru, care are nevoie și el de o schim- | 
bare. i

Să nu uităm! Campionatul continuă cu încă trei | 
etape din tur. Pe frig, ploaie și poate zăpadă, mai ■ 
mergem la fotbal. 1
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DIVIZIA 82

VEGA DEVA - CORVINUL 1-1
Așa cum prevedeam, la această întâlnire 

importantă din seria a ll-a a Diviziei B în 
special pentru gazde, aflându-se într-o situa
ție ingrată, a venit un numeros public. Fără 
să se ridice la un nivel tehnic - spectacular 
deosebit, meciul a fost antrenant, viu dispu
tat. Vega și-a dorit mult victoria, însă a avut 
în față o apărare greu de trecut, elevii lui 
Gabor constituind o formație valoroasă, 
experimentată în comparație cu proaspăta 
promovată în Divizia B - Vega ce a suferit de 
la începutul campionatului multe sphimbări, 
fără rezultat vizibil în jocul echipei.

Din primul minut al meciului, cele două 
formații caută “trasee" cât mai convenabile 
spre poarta adversă, cele două galerii susți- 
nându-și favoriții. După ce a urcat în atac, pe 
stânga, care a eșuat, fundașul stânga Naniu 
la întoarcere spre locul său “gratulează” 
galeria oaspeților cu un gest obscen și sincer 
ne pare rău că la Deva n-am asistat la o 
asemenea ‘‘scenă’’ de foarte mulți ani. După 
numai două minute Naniu avea să pără
sească terenul, după un fault al lui Păcurar 
încheiat și cu singura busculadă din această 
partidă. Deși hunedorenii sunt mai laborioși 
pe atac, cei ce înscriu sunt devenii: în min. 11, 
în careul hunedorenilor, la un duel cu un 
apărător - Rădos cade jos și arbitrul dictează 
lovitură de la 11 metri ce a fost transformată 
de Luca și 1-0. Corvinul se avântă mereu în 
atac, obține lovituri de la colț și pe lângă 
“maeștrii” loviturilor cu capul - Haidiner și 
Sterean - este prezent și Cireș. Devenii 
avizați evită în min. 15,17 și 27 trei ocazii din 
aceste situații, însă golul egalizator tot 
Sterean îl marchează, în situația de unu la 
unu cu portarul Ciubotaru, hunedoreanul 
reușește să trimită mingea în plasa porții 
stabilind, de fapt, scorul final 1-1. Până la 
acest gol devenii și-au creat bune ocazii în 
min. 22 (Popa), 32 (Șandor). în min. 40, 
Cireș îl agață pe Danciu în careu și arbitrul 
indică punctul de la 11 metri. Luca execută, 
Ceclan apără!

La reluare, fiecare echipă caută să ajun
gă în avantaj. în ciuda centrărilor mai defec
tuoase ale lui Fartușnic, Rădos a primit 
câteva centrări bune și a “sclipit” de câteva 
ori prin tehnica sa, dar fără rezultat. Am 
remarcat evoluția lui Danciu și Popa și mai 
puțin a lui Vuia și Șandor. De partea cealaltă, 
Păcurar a trecut de 2 ori ca acceleratul prin 
apărarea gazdelor, dar a ratat incredibil, 
precum și aportul lui Bardac, Costăchescu și 
mai redus ca altă dată, al lui Dinu. Arbitrul S. 
Burloiu (Galați), slab, nemulțumind ambele 
tabere.

VEGA; Ciobotar, Fartușnic, Stachi (88 
Voinea), Grosu, Naniu (5 Răducănescu), 
Popa, Luca, Danciu, Vuia, Rădos, Șandor 
(59 Chiliman).

CORVINUL; Ceclan, Bordean, Sterean, 
Haidiner, Dinu (49 Cr. Stoica), Procorodie (85 
Tibichi), Chezan, Cireș, Bardac, 
Costăchescu (81 Chira), Păcurar.

CLASAMENTUL
1. A.S.A.TG.MUREȘ 16 10 2 4 27-16 32
2. MIN. MOTRU 16 10 1 5 26-20 31
3. OLIMPIA S.M. 16 9 3 4 27-22 30
4. BAIA MARE 16 9 2 5 35-21 29
5. GAZ METAN 16 9 2 5 21-13 29
6. ELECTRO 16 8 1 7 28-19 25
7. POLI TIMIȘOARA 16 8 1 7 23-21 25
8. UNIREA DEJ 16 8 1 7 22-21 .25
9. DACIA 16 7 3 6 23-21 24
10.APULLUM A.l. 16 8 0 8 22-24 24
11. CORVINUL 16 7 2 7 18-15 23
12.ARO C-LUNG 16 5 6 5 20-18 21
13.U.M. TIMIȘ. 16 5 3 8 24-35 18
14.INTER SIBIU 16 5 2 9 15-20 17
15.GLORIA R. 16 5 1 10 19-30 16
16.VEGA DEVA 16 4 4 8 20-34 16
17.U.T. ARAD 16 4 2 10 22-32 14
18.CFR CLUJ 16 4 2 10 19-29 14

Ultima etapă a turului: UTA-Olimpia; 
CFR Cluj - UM Timiș; Gl. Reșița - ASA Tg. M.; Inter 
- M. Motru; Gaz M. - Vega Deva; Un. Dej - Dacia; 
Corvinul - FC Maramureș; Poli Timiș - 
Electroputere; Apullum - ARO.
' - HM»-

DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 17-a: Minerul 

Certej - Termo Tr.Severin 3-2; Drobeta Tr. Severin
- FC Vâlcea 2-0; Petrolul Un. Drăgășani - Min. 
Lupeni 2-1; Șoimii Sibiu - Alprom 1-3; Parângul 
Lonea - Petr. Țicleni 2-1; Arsenal Sadu - Min. 
Berbești 0-4; Petr. Videle - Min. Mătăsari 3-0; 
Rulmentul Alexandria - Severnav Tr.Sev. 2-0; Min. 
Uricani - Mine-Ral Rovinari 3-1; CFR Caransebeș
- Petr. Stoina 5-0.

CLASAMENTUL
1. RUL. ALEXANDR. 17 11 4 2 36-13 37
2. DROBETA 17 11 3 3 28-11 36
3. M.BERBEȘTI 17 11 1 5 41-21 34
4. PETR.VIDELE 17 9 4 4 25-14 31
5. PETR. DRĂG. 17 9 2 6 25-19 29
6. MIN.URICANI 17 9 1 7 33-32 28
7. ALPROM SLATINA 17 8 1 8 19-39 25
8. MINE-RAL R. 17 7 3 7 35-23 24
9. CFR CARANSEBEȘ 17 8 0 9 37-30 24
10. TERMO TR.S. 17 7 3 7 21-23 24
11. PETR. STOINA 17 8 0 9 27-35 24
12. PARÂNGUL L. 17 8 0 9 27-36 24
13. M. MĂTĂSARI 17 6 4 7 29-26 22
14. M.CERTEJ 17 7 1 9 25-26 22
15. M. LUPENI 17 7 1 9 26-33 22
16. F.C.VÂLCEA 17 5 4 8 21-25 19
17. SEVERNAV TR.S. 17 5 3 9 19-23 18
18. PETR. ȚICLENI 17 5 2 10 25-27 17
19. ȘOIMII SIBIU 17 5 1 11 16-28 16
20. ARSENAL 17 5 0 12 14-45 15

Etapa viitoare: Termo Tr.S - Petr. Stoina; 
FC Vâlcea - Min. Certej; Min. Lupeni - 
D.Tr.Severin; Alprom - Petr. Drăgășani; Petr. 
Țicleni - Șoimii; Min. Berbești - Parângul; Min. 
Mătăsari - Arsenal Sadu; Severnav - Petr. Videle; 
Mine-Ral - Rulmentul; Min. Uricani - CFR 
Caransebeș.

j MINERUL CERTEJ - TERMO TR. 
SEVERIN

Frigul și ploaia rece i-au ținut, probabil, 
acasă pe mulți dintre susținătorii și suporterii 
echipei Minerul Certej. Așa se face că puțini s- 
au încumetat să vină la stadion duminică, când 
minerii au primit replica formației Termo din 
Turnu Severin, o echipă destul de robustă, bine 
așezată în teren, și în ciuda locului ocupat în 
clasament a evoluat la un nivel tehnic accep
tabil, “veteranul” Pena având în jurul lui pe 
Sârboiu, Șerbănescu, Târlui, omniprezenți în 
declanșarea contraatacurilor spre poarta lui 
Groza. Numai că Minerul, cu formația sa de 
bază, a luat în serios jocul (îndeosebi în prima 
repriză) și a inițiat susținut acțiuni periculoase 
spre poarta echipei din Severin.

Primul șut periculos la poarta lui Badea îl 
expediază în min.8 Preda din preajma careului 
de 16 metri. Balonul a lovit însă un adversar și 
portarul l-a reținut fără dificultate. Un minut mai 
târziu, Sârghie face o cursă pe stânga și cen
trează în fața porții, însă Borșa întârzie inter
cepția și din nou oaspeții scapă de gol. De 
aceea prind curaj și ies din “corzi” și inițiază o 
incursiune spre careul gazdelor și Antoniu 
șutează puternic, dar peste bară. Gazdele se 
mențin în continuare în atac și după ce în min. 
13 o nouă “șarjă” pe dreapta, încheiată cu o 
ratare a lui Dragnea, în min:14, minerii bene
ficiază de o lovitură liberă de la 18 metri și 
Dragnea execută excelent, jos, în colțul din 
dreapta lui Badea și 1-0. Trei minute mai târziu, 
oaspeții trec pe lângă egalare: după o combi
nație Pătrășincă, Ferceanu, Târlui reia din 
apropiere peste poartă! Și totuși ei reușesc 
egalarea în min.30 când Pena îl pune într-o 
bună situație de șut pe Antoniu și acesta înscrie 
1-1. Gazdele au câteva minute bune și refac 
diferența cu repeziciune: după o cursă pe 
dreapta, în min.33, Dobra centrează, Borșa reia 
spre poartă și trimite mingea în plasă:2-1. După 
2 minute, același Borșa fructifică un balon 
respins de portar și scorul devine 3-1.

Repriza a doua a fost mai săracă în faze de 
poartă, jocul revigorându-se după ce în min. 75 
Sârboiu reduce din handicap 3-2, când a pă
truns liber în careu și l-a “executat” pe Groza. 
Dar scorul a rămas neschimbat până la fluierul 
final al lui I. Mudura din Oradea.

MINERUL: Groza, Dobra, Stroia, Ghiară, 
Bozga, Dragnea (46 Zalomir), Sârghie, 
Preda, Ciobanu (68 Sădi), Borșa (62 Ov. 
Marin), Pisoi.\ 4

Pagină realizată de Sabin CERBU

Astă seară, începând de la ora 20,45, 
pe stadionul din Ghencea se va desfă
șura meciul Steaua - Aston Villa din 
turul al treilea în Cupa UEFA. Sperăm 
ca Steaua să poată alinia cea mai bună 
formație, să înscrie și să nu primească 
nici un gol. Matei este suspendat, 
Roșu, Denis Șerban și Baciu sunt acci
dentați.

Partida va fi arbitrată la centru de 
Michel Lubos din Slovacia.

Returul se va disputa la 9 decembrie 
și va arbitra o brigadă din Germania.

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

CE de tineret, 
la București?
Așa cum s-a mai scris, în țara noastră se 

dorește foarte mult ca România să-și depună 
candidatura pentru organizarea turneului 
final al Campionatului European de tineret la 
fotbal, la București. în acest scop s-au făcut 
intervenții la guvern, s-a adresat și o scri
soare deschisă primului ministru, miniștrilor 
de la finanțe și sport. Răspunsul guvernului 
a fost prompt: s-au aprobat 30 miliarde de lei 
pentru a se putea găzdui această competiție 
internațională. Stadioanele vizate sunt “Na
țional”, Steaua, Cotroceni și Giulești - unde 
se va monta o instalație nocturnă.

Până acum și-au depus candidatura 
Suedia și Olanda pentru organizarea acestui 
turneu.

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

La 3 decembrie 
„Optimile” în 

Cupa României 
la fotbal

După tragerea la sorți a meciurilor din "Opti
mile" Cupei României la fotbal, ediția 1997-1998, 
iată care este programul întâlnirilor ce vor avea loc 
în ziua de 3 decembrie, de la ora 13,00.

STEAUA (A) - POIANA CÂMPINA (B) 
DINAMO (A) - APULLUM A.l. (B) 
OȚELUL GL (A) - GLORIA BUZĂU (B) 
F.C.M. BACĂU (A) - ELECTROPUTERE (B) 
F.C.ARGEȘ (A) - F.C.BIHOR (C) 
RAPID (A) - GAZ METAN (B) 
UNIV. CRAIOVA (A) - FARUL (A) 
GLORIA BISTRIȚA (A) - SPORTUL (A)

Primele echipe sunt organizatoarele partidelor 
și conducerile acestor cluburi trebuiau să stabi
lească până ieri localitățile în care se vor desfă
șura meciurile din “optimi".

FRF a decis ca la 10 decembrie să se dispute 
și sferturile de finală !

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

PRQflO
T' REZULTĂJELE 

FqNCUKSULUI LIN
T./23JMOIEMBRIE '97
1. BOLOGNĂ *™ Ue^CS FIORENTINA 1-1 X
2. BOLOGNA^ - FIORENTINA 2-2 X
3. EMPOLI V - ATALĂNTA 1-0 1
4. EMPOL ».ATALANT4_^1-0 1
5.INTER - 'MILAN CO-4 2
6ȚMJVENTUS • PARh^Aapiiîs 1-2 ^2
7.JUVENTUS - PARMA > 2-2, X8.l!eCCE^'A - NAPOLI ., 
9iEGcfe • NAPOLI 1
10. «OM A - VICENZA \2-2j X
11. ROMA • VICENZA (ȘZf2 X
12.SAMPDORIA - X
13.SAMPDORIA - IflARÎ / 1-0 1
Fond de câștiguri: 243:051.8^7



Cuvântul liber 25 NOIEMBRIE 1997

>A A TREIA

Abordând problemele 
specifice culturii porumbului 
într-o discuție purtată cu dl 
ing. Brutus Bocăniciu, șeful 
serviciului Dezvoltare rurală 
din cadrul D.G.A.A a județului 
Hunedoara, interlocutorul 
remarca faptul că și în zona a 
treia de cultură a județului 
nostru, cum o dovedesc re
zultatele obținute pe loturile 
demonstrative organizate cu 
hibrizi autohtoni împreună cu 
Stațiunea de cercetări agri
cole din Turda, se pot 
înregistra producții mulțu
mitoare. Cât se poate de 
edificatoare în acest sens sunt 
exemplele oferite de către 
producătorii Nicolae Roman 
din comuna Sălașu de Sus, 
Onițiu Lucia din Lăpugiu de 
Jos și Nicolae Medrea din 
Vălișoara. Dar să ne referim 
concret la câteva aspecte 
semnificative.

Din datele prezentate de 
către dl Nicolae Roman se 
desprinde faptul că pe lotul de 
la Sălașu de Sus semănatul 
porumbului s-a făcut la data 
de 12 mai a.c., utilizându-se 
hibrizii: Doina, Turda 160, 
Turda 200, Turda 200 Plus, 
Elan și HT 167 Turda, 
producțiile medii de boabe 
STAS la ha care s-au obținut 
fiind, în ordinea amintită, de 
8204 kg, 5767 kg, 8359, 5440 
kg, 7581 și, respectiv, 5469 Nicolae TÎRCOB

Se jace evaluarea rezultatelor obținute pe lotul cultivat de către dl. Nicolae 
Roman din Sălașu de Sus.

ei și 
, în 

sâmbăta a doua a lunii 
noiembrie a.c., la Șoimuș a 
avut loc târgul de animale și 
mărfuri. Prima impresie a 
fost aceea că vânzătorii și 
cumpărătorii au venit într-un 
număr neașteptat de mare. 
Cu toate acestea, reflectând 
starea actuală de aus
teritate, tranzacțiile n-au fost 
prea multe și nici atât de 
reușite, resimțindu-se acut 
lipsa banilor de la populație. 
Cu toate că nu s-au.aliniat 
în totalitate la nivelurile 
prețurilor practicate în alte 
sectoare ale economiei, se 
observă că și producătorii 
agricoli, care se văd co
pleșiți de nevoi, neor
ganizați, abandonați și puțin

OniJCȚII MULȚUMIT O A
kg, condițiile de cultură fiind 
identice. De menționat că 
densitatea de plante ce s-a 
asigurat a fost cuprinsă între 
34500 și 48500 plante la ha. 

Cu referire la lotul de la 
Lăpugiu de Jos este de notat 
că producțiile obținute au fost 
următoarele: la hibridul Doina 
- 6201 kg/ha, la Turda 160- 
5297, la Turda 200 Plus -

Rezultate 
încurajatoare 
obținute pe 
loturile de

monstrative 
r____________ j

ajutați de către guvernanți, 
încearcă să se descurce 
fiecare cum poate.

Cum este și firesc, inte
resele celor veniți la târg au 
fost multe și diverse, fiecare 
sperând într-o afacere pro
fitabilă. Cel care cu o săp
tămână mal înainte au fost și 
la târgul de la Mintia au 
constatat cu surprindere că 
pe măsură ce ne apropiem de 
iarnă, în consens cu 
indexările, au început să 
crească și prețurile ani
malelor, în special la specia 
mereu "fierbinte" - respectiv 
la porcine. Cel mai mulți 
ofertanți au fost din zonă, 
îndeosebi din localitățile 
aparținătoare comunelor 
Șoimuș, Hărău, Vălișoara, 
Certej și zona Brad, iar

rai

ca și recoltatul s-au realizat 
manual. De asemenea la 
fertilizarea terenului s-au 
utilizat câte 30 t gunoi de 
grajd la ha, în astfel de 
situații cheltuielile cu munca 
vie fiind destul de în
semnate. Chiar și în astfel de 
condiții însă producțiile 
obținute compensează 
eforturile, cultura porumbului 
dovedindu-se a fi profitabilă, 
cu toate că în condițiile 
existenței supraproducției 
tendința beneficiarilor este 
de a scădea prețurile oferite. 
Valorificând porumbul în 
hrana animalelor crescute în 
gospodăria proprie, șansa 
este ca producția de porumb 
să-și găsească rentabilitatea 
așteptată. Producțiile înre
gistrate pe lotul demonstrativ 
au fost de: 6745 kg boabe/ 
ha la hibridul Doina, 7223 la 
Turda 160, 7033 la Turda 
200,7219 la Turda 200 Plus, 
7617 la Elan și 8477 kg/ha 
la HT 167 Turda.

Important de relevat este 
faptul că exemplele pre
zentate reliefează apre
ciabilul potențial existent 
pentru ca și în zona a treia 
de cultură a porumbului în 
județul nostru să se 
înregistreze randamente 
superioare.

cumpărătorii care au luat cu 
asalt târgul erau deveni, dar 
și din alte locuri.

încercând să iau pulsul 
prețurilor, am constatat că 
acestea s-au cam stabilizat la 
cote destul de îngrijorătoare, 
după părerea cumpărătorilor, 
însă neacoperitoare după 
cea a vânzătorilor. Plasați 
într-un loc strategic, cei mai 
operativi s-au dovedit a fi 
samsarii, aflațl în pielea 
bruneților comercianți de cal. 
Pe la ora 11 deja era adunată 
marfa, prețul oscilând în jur 
de două milioane lei pentru 
fiecare exemplar, mal mult de 
14 cai fiind îmbarcați într-un 
trailer cu destinația spre 
Italia, dominând culoarea 
albă a animalelor colectate. 
Cu toate că la standul

z

Oficiul de poștă din 
comuna Zam este 
unul dintre cele bune din 

județ. Șeful acestuia, loan 
Suciu, un bărbat energic șl 
autoexigent, poate și de 
aceea - un prieten statornic 
al ziarului nostru - nu 
lucrează cu jumătăți de 
măsură. Iar stilul lui de 
muncă - înțelegător dar și 
ferm, pe „tarlaua” lui - l-a 
Imprimat și colegilor din 
subordine.

- Suntem mai puțini 
decât altădată, deși volumul 
de muncă este mai mare, 
însă dacă vrem putem, 
consideră dl loan Suciu. 
lată, în legătură cu presa, 
poate cea mai importantă 
misiune a noastră. Trebuie 
să-i sensibilizăm pe oameni 
să citească ziarele - hrană 
spirituală și informațională 
de neînlocuit. Și ei înțeleg. 
Se abonează lună de lună la 
presă. în primul rând la 
cotidianul nostru de suflet, 

^vechi și mereu nou,

Păpușa cu ochi negri

/ Ineon. viața este mult 
prea crudă, lovind în 

dreapta, apoi în stânga, fără 
pic de milă. Din nefericire, cele 
mai pure și nevinovate ființe - 
copiii - ajung să fie ținta 
acestor lovituri nedrepte.

Pe Deea am întâlnit-o într- 
unul din saloanele secției de 
pediatrie a Centrului de 
Sănătate Ilia. în singurătatea 
deplină, a încăperii, fetița 
stătea liniștită în pătuțul ei, 
unica alinare fiind o păpușă 
căreia Deea îi spunea ,,Bebe".

Am rugat-o pe asistenta- 
șefă, doamna Eugenia 
Damian, să ne spună câte 
ceva despre mica minune cu 
chip îngeresc. ,,Noi suntem 
mămicile ei", afirma aceasta, 
iar mie mi-a fost dat să ascult 
o poveste pe cât de tristă, pe 
atât de adevărată.

Păpușa vie cu ochi 
surâzători și negri va împlini 
la 1 decembrie doar doi 
anișori. Se numește Andreea 
Farcaș și este cel de-al 
cincilea copil al familiei. Tatăl, 
aflat în jurul vârstei de 60 de 
ani, nu o recunoaște ca fiind

rezervat pentru bovine au fost 
numeroase oferte, prețurile au 
rămas de la deschidere și 
până la spartul târgului în jurul 
a trei milioane lei pentru o 
vacă și 1,8-2 milioane lei 
pentru un mânzat sau o vlțea 
în vârstă de 8-10 luni. în 
privința costului porcilor este 
de notat că, la apreciere după 
ochi, cererea șl oferta s-au 
situat cam la 10-12 mii lel/kg 
în viu la cel de greutate de 
sacrificare, Iar cel pentru 
creștere și îngrășare pentru 
anul viitor, acum în vârstâ de 
6 săptămâni, prețul a fost de 
circa 200-220 mii lei. în anul 
trecut, la aceeași vreme, cum 
spunea un cumpărător, prețul 
era la jumătatea celui care se 
practică acum. Qln peisajul 
târgului, ținut pe o vreme

„Cuvântul liber”.
- Să nu exagerăm.
- Nu-i obiceiul meu. Dacă 

la ziare centrale avem câte 
2-6-10, până la 30 de abo
namente pe zi (la România 
liberă), la „Cuvântul liber” 
avem 236 abonamente 
zilnice, pe luna în curs. Iar 
în decembrie vom avea mai 
multe.

Este meritul celor trei 
factori poștali, loan 
NISTOR, Godineșteanu 
Stelian șl Teodor Han, dar și 
al cititorilor, nl s-a spus, 
care s-au obișnuit într-atâta 
cu ziarul local, încât dacă 
într-o zl nu-l primesc - ca
zuri rarisime - se scan
dalizează. însă hărnicia și 
experiența celor trei poștași 
nu prea lasă loc la 
nemulțumiri și discuții.

Prezent în oficiu la data 
documentării noastre, unul 
dintre factorii poștali de la 
Zam, cu multă experiență și 
bune rezultate în muncă, 
Teodor Han, a ținut să ne

fiica lui, iar mama, crescută 
la o casă de copii, a 
abandonat-o la Centrul de 
Sănătate Ilia în data de 6 mai 
1997. Pe atunci, Andreea nu 
știa să vorbească, iar cei ce 
ar fi trebuit să fie alături de 
ea sprijinind-o să facă primii 
pași în viață, părinții, au 
părăsit-o. Și, totuși, 
Dumnezeu și-a întors privirea 
înspre ea, dăruindu-i bună
tatea, ocrotirea și înțelegerea 
personalului medical în în
grijirea căruia se află acum 
micuța Deea. Pentru ea, 
cuvântul ,,acasă" înseamnă 
Centrul de Sănătate Ilia și, 
câteodată, familiile cadrelor 
medicale de aici.

Destinul (sau irespon
sabilitatea!) a făcut ca un 
copil adorabil și perfect 
sănătos să fie,, uitat" la porțile 
acestui spital. Cu sau fără 
părinți, Andreea Farcaș va 
crește mare. își va aminti nu 
bucuriile copilăriei, ci femei în 
halate albe și nopți cu lacrimi 
în singurătatea unui colțișor 
de salon.

Cristina CÎNDA

friguroasă, dar cu cer senin, 
n-au lipsit diferitele mărfuri 
alimentare, băuturile, 
confecțiile, bunurile de uz 
casnic. Aflându-ne într-o 
zonă cu cerințe ridicate de 
materiale din lemn pentru 
construcție, precum șl cu 
resurse suficiente venite din 
localitățile moțești, în târg s- 
au găsit cantități în exces de 
scândură, dulapi, căpriori ș.a. 
Prețul a oscilat însă în limita 
a 10-15 mil lei pe bucată.

Este de așteptat ca în 
luna decembrie tranzacțiile la 
târgul de la Șoimuș să fie într- 
un volum mai mare, având în 
vedere că Intrarea în Iarnă 
amplifică nevoile de apro
vizionare a populației.

Nicolae TfRCOB 

spună: „Oamenii așteaptă 
ziarul „Cuvântul liber” așa 
cum așteaptă pâinea 
caldă. Iar de când apare în 
această haină modernă, 
curată, atractivă, este și 
mal mult cerut și apreciat 
Un singur lucru vă rugăm: 
atenție la unele progra
mări; de meciuri, de filme. 
Și scrieți articole mai 
scurte. Din viața noastră, 
cea de toate zilele".

l-am mai întrebat pe 
prietenii noștri, poștași, 
dacă ziarul e prea scump 
sau prea Ieftin. „Acum e 
foarte bun și nu e deloc 
scump față de altele, ne-au 
spus cei doi. Mal ales că ne 
aduce zilnic vești din viața 
județului nostru. în fond, 
un ziar e 500 de lei șl un ou 
- 900 de lei. Iar un 
abonament lunar e cu ceva 
mal scump decât trei litri 
de lapte. Hrana spirituală e 
mult mai ieftină..."

Dumitru GHEONEA j
---------------------------- !

I 
I 
I 
I' 
i 
I 
I 
I 
I 
I' 

I 
I 
I 
I

I întâlnire zonala 
[ a bibliotecarelor 

la Ilia
Cu prilejul întâlnirilor 

I zonale desfășurate periodic 
| în cadrul Bibliotecii Jude- 
1 țene „Ovid Densusianu” Hu- 
| nedoara-Deva, săptămâna
■ trecută o asemenea acti- 
I vitate metodică a avut loc la 
I Biblioteca Comunală din 
! Ilia. întâlnirea blblioteca- 
I relor din zonă (al cărei prin-
■ cipal subiect a vizat auto- 
' matlzarea bibliotecilor) a 
' fost urmată de o scurtă ac- 
. țiune la care au participat 
I elevii clasei a V-a a școlii din 
I comună. Ei l-au comemorat 
1 pe cunoscutul scriitor Petre
Ispirescu (120 de ani de la ,

■ moartea sa ) printr-un con- j 
I curs pe teme literare șl o I 
I mică scenetă (după basmul I 
! „Fata babei și fata moșu- ! 
| Iul”) interpretată cu can- |
■ doarea specifică vârstei i 
I unor copil care se-nde- I 
| părtează ușor de vremea |

I

I

EFECTIVE,?**  
de^!ma1-e

Cu toate că anul 1997 a 
fost bun în ceea ce pri
vește producerea furajelor, 
se constată că într-o serie 
de localități din județ 
efectivele de animale, în 
special la speciile de bo
vine și ovine, înregistrează 
scăderi semnificative față 
de începutul anului.

Asemenea situații sunt 
semnalate, între altele, în 
localitățile Balșa, Bălța, 
Bunila, Baia de Crlș, Pul, 
Geoagiu, Hărău, Zam, 
Mărtlneștl, Călan, Orăștle, 
Slmerla. Cum aceste di
minuări de efective în
seamnă șl diminuarea 
posibilităților de a realiza 
resurse bănești suplimen
tare necesare producăto
rilor agricoli, pe de o parte, 
Iar pe de alta de a valo
rifica producția secundară 
din sectorul vegetal, se 
desprinde cu claritate de 
ce prezintă Interes pentru 
flecare gospodărie să asi
gure creșterea unul număr 
mal mare de animale, ceea 
ce ar fl șl în favoarea 
consumatorilor să spo
rească producția de lapte 
șl de carne. (N.T.)

»,
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Consiliul National i-a retras
9

premierului Ciorbea titlul de
președinte de onoare!

Nemulțumirile liberalilor
9

Casa de Cultură din Mu
nicipiul Hunedoara a găz
duit, sâmbătă, 22 noiem
brie a.c., începând cu ora 
10, ședința Consiliului Na
țional al Societății ,.Avram 
lancu" din România.

întâlnirea membrilor 
Consiliului Național de la 
Hunedoara s-a dorit a fi un 
moment de analiză profun
dă a realităților societății ro
mânești care cunoaște de 
la an la an un regres tot 
mai vizibil. în cadrul rapor
tului prezentat de către dl 
profesor universitar doctor 
loan Teodor Stan - preșe
dintele societății - s-a făcut 
o trecere în revistă a acti
vității acesteia de la ultima 
întâlnire, din luna aprilie pâ
nă în prezent.

Un moment important 
al dezbaterilor de la Hune
doara l-a reprezentat decla
rația privind starea națiunii, 
în materialele prezentate 
cât și în luările de cuvânt 
vorbitorii au criticat în ter
meni duri politicile guver
nelor post-decembriste și în 
mod special a lui Victor Cior
bea. ,,Prăbușirea economi
ei și a nivelului de trai de 
acum opt ani a creat mari 
dificultăți și nici un regim 
venit la putere nu a reușit să 
redreseze situația econo- 
mico-socială a României. 
Se observă cu ochiul liber 
ecțiunea iresponsabilă a gu
vernanților de a distruge in- 

K________________________
((----------------------------------------

Unde se depozitează 
gunoaiele?

lată o întrebare care se ri
dică cu acuitate mai ales în situa
ția satului Căstău, dacă avem în 
vedere peisajul cu totul dezgus
tător ce se întâlnește în zona din 
apropierea fostei secții a Agro- 
mec și fostului sediu al C.A.P. din 
localitate. După cum am văzut 
aici, în special țiganii din jur arun
că la întâmplare toate gunoaiele 
din gospodării, neluând în seamă 
avertismentele ce le-au fost date 
pentru a păstra curățenia locali
tății. Poate că are și Primăria co
munei Beriu un cuvânt de spus 
în această privință. (Alf)
- 

dustria și agricultura româ
nească creată prin truda de 
decenii a poporului român. 
România a devenit, din ce 
în ce mai mult, dintr-o țară 
exportatoare de produse in
dustriale și agricole, o țară 
importatoare, o piață de 
desfacere pentru produsele 
marilor monopoluri și firme 
internaționale.”

De asemenea, s-a mai 
adus o critică dură Guver
nului Ciorbea care „este cel 
care dă nota în nerespec- 
tarea legalității, conducând 
țara mai mult prin ordonanțe 
simple sau de urgență. Pâ
nă în prezent s-au elaborat

5OC/ETATEA 

"AVMM 

JANCU”

peste 170 de asemenea ac
te ale Executivului.

Legea fondului funciar,' 
s-a mai apreciat, a fost 
schimbată în interesul pur 
și simplu al unor parlamen
tari și guvernanți, iar adop
tarea Legii circulației tere
nurilor și a caselor naționa
lizate, modul în care se în
cearcă schimbarea Legii 
învățământului, atât de dis
cutată în toate mediile so
ciale, sunt alte mașinații ale 
actualei puteri, s-a mai spus 
printre altele de către vor

încă n-au primit 
cupoanele

Din satul Leșnic, de la dna 
L. Buștea am primit o sesizare 
în legătură cu faptul că, deși se 
apropie de expirare termenul 
stabilit pentru distribuirea cu
poanelor, celei în cauză nu i s- 
a înmânat încă acest document 
valoric. Ca urmare se întreabă 
de ce oare n-a putut să intre în 
posesia cuponului. întrucât în 
astfel de situații se mai găsesc 
și alte persoane îndreptățite, 
ne-am interesat de cauzele ce 
au provocat această stare de 
lucruri, aflând că au existat 

bitori. Membrii Consiliului 
Național al Societății ,,A- 
vram lancu” - organizație 
nepartinică, neguvernamen
tală și nonprofit -, au mai 
solicitat în ședința de sâm
bătă actualilor guvernanți 
schimbarea radicală a poli
ticii aducătoare de nemul
țumiri promovată până în 
prezent datorită lipsei unui 
program clar, coerent care 
să ducă la îmbunătățirea ra
dicală a vieții românești.

Tot în cadrul întâlnirii de la 
Hunedoara Consiliul Națio
nal al Societății Avram lancu 
a validat propunerea de re
tragere a titlului de președinte 
de onoare al societății pre
mierului Victor Ciorbea.

La prânz, membrii Con
siliului Național al Societății 
au depus coroane de flori 
la statuile lui lancu de Hune
doara și Avram lancu din 
municipiu, iar în final s-a a- 
doptat o Rezoluție cu privire 
la starea națiunii, precum și 
o scrisoare-document adre
sată PUNR-ului în vederea 
soluționării divergențelor 
interioare.

într-un cadru festiv, sâm
bătă seara, primarului Muni
cipiului Hunedoara, dl Re
mus Mariș, i s-a acordat di
ploma de președinte de o- 
noare al societății, după ca
re a urmat un frumos și inte
resant moment artistic.

Cornel POENAR

__________________________________ ✓

unele omisiuni în listele înaintate 
la Poșta Română de către unele 
primării. Pentru a aduce corec
turile de rigoare, pe lângă fap
tul că s-au făcut unele mișcări 
de redistribuire a cupoanelor în 
cadrul județului, la cererea pri
măriilor, există și un demers la 
București în vederea suplimen
tării numărului de cupoane alo
cate județului nostru în raport 
cu suprafețele de teren exis
tente, acesta rămânând însă 
fără rezultat până la începutul 
acestei săptămâni. Nădăjduim 
că, totuși, toți cei îndreptățiți vor 
primi cupoanele până la ex
pirarea datei stabilite - 28 no
iembrie a.c. (V7)

Bunele relații pe care Orga
nizația județului Hunedoara a 
Partidului Național Liberal ie are 
cu presa au fost concretizate 
într-o nouă întâlnire. Vineri, 21 
noiembrie, la sediul PNL s-au 
prezentat câteva dintre obiec
tivele în plan politic ale parti
dului, comentându-se și aspec
te recente ale vieții politico- 
sociale locale.

Dl senator Constantin Blejan 
a recunoscut că multe dintre 
promisiunile făcute în campania 
electorală nu au putut fi îndepli
nite, motivele fiind de natură 
complexă. Este necesară, s-a 
spus, o accelerare a reforme
lor, dincolo de nevoia unei 
schimbări radicale a modului în 
care ele sunt puse în practică, 
în scopul îmbunătățirii felului în 
care se face restructurarea, 
dar și pentru protejarea investi
torului și a capitalului român, au 
fost elaborate câteva legi care 
vor fi înaintate spre dezbatere 
Parlamentului. Este vorba des
pre Legea privind reducerea 
fiscalității și relansarea acti
vității economice, Legea pentru 
protecția capitalului autohton și 
sprijinirea lui în procesul de 

■privatizare și Legea de spriji
nire a întreprinderilor mici și 
mijlocii. Ele au obținut avizul 
favorabil al Comisiei Economice 
a Senatului, fiind considerate de 
o importanță vitală pentru dez
voltarea viitoare a României. Se 
propun soluții pentru încura
jarea capitalului autohton prin 

anularea impozitului pe profitul 
reinvestit, promovarea expor
tului, punerea la dispoziție cu 
prioritate a spațiilor și mijloacelor 
de producție dezafectate, pre
cum și obligativitatea ca în orice 
investiție străină să existe un 
minim de 5% capital românesc.

Pe de altă parte, Partidul Na
țional Liberal își manifestă ne
mulțumirea față de modul în ca
re decurge procesul de priva
tizare din județul Hunedoara, 
precum și față de modul în care 
FPS înțelege să administreze 
ceea ce are în subordine A 
fost luat ca exemplu cazul so
cietății comerciale Avicola S.A., 
unde FPS este majoritar, dar se 
dovedește total dezinteresat 
de administrarea a ceea ce 
deține. în acest caz există și un 
investitor autohton care a cum
părat o parte din acțiuni, pre
luând conducerea firmei, fără 
însă a avea capacitatea de a 
relansa producția. PNL se opu
ne vânzării acestor întreprin
deri atât de importante către 
firme care se dovedesc lipsite 
de lichidități, neputând face o 
adevărată relansare economi
că. Firmele care doresc să in
vestească, mai ales cele care o 
fac în domenii atât de sensibile 

cum este cel al alimentației, tre
buie mult mai bine verificate din 
punctul de vedere al bonității, 
pentru a nu se mai ajunge la 
cazuri asemănătoare. Se speră 
ca, în urma remanierii, un nou 
organism să se ocupe de priva
tizare deoarece modul în care 
este făcută la momentul actual 
nu decurge așa cum trebuie.

Dl senator Constantin Blejan 
a comentat și demisia din frun
tea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara a dom
nului prim-procuror Cornel Ciu- 
cian, precum și recentele de
clarații făcute de domnia sa în 
paginile cotidianului „Cuvântul 
liber”. în cazul în care a existat 
un amestec din partea unor 
factori politici în actul de justiție, 
el este considerat un grav a- 
buz, o încălcare a celor mai ele
mentare norme democratice. 
Puterea politică nu are voie să 
se amestece în treburile interne 
ale puterii judecătorești, a de
clarat dl senator. Dacă există 
disfuncționalități și nereguli ale 
puterii judecătorești, puterea 
politică are doar dreptul de a 
atrage atenția asupra acestora.

în finalul întâlnirii a fost evo
cată contribuția pe care a avut-o 
la făurirea României actuale cel 
care a fost marele om politic libe
ral Ion C. Brătianu. La împlinirea a 
70 de ani de la trecerea în ne
ființă, PNL va organiza în toată 
țara manifestări și acțiuni come
morative.

Andrei NISTOR
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fnartle igienică
Relații la depozitul-magazin din 
Deva, etr. 22 Decembrie, nr. 257

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel; 225094, între orele 10-14. J

/* - - - - - - - - - - - - - - -
[ Societatea Comercială j 
[ „TOMOREF SA j 
j Hunedoara j 
I Convoacă acționarii pen-1 
| tru Adunarea Generală a | 
| Acționarilor ce se va des-1 
| (așura pe data de 12.12.] 
| 1997, ora 13,00, la Casa de | 
| Cultură a municipiului Hune-1 i cioara, cu următoarea ordine i 
1 i 1| de zi: .
i > discutarea planului de | I restructurare a societății; . 
j > diverse.
I Relații la telefoanele] 
10.54/71.5842; 714001 - im. 29l I la dl ing. Sorin Savastre. I

organizează licitație publică deschisă, fără preselecție, pentru 
elaborarea proiectului (fazele SF, PT, PAC și DE), aferente obiectivului de 
Investiții bloc H2, bloc C, 24 apartamente, Orăștie, str. Pricazului, locuințe 
construite în conformitate cu art.7 din Legea nr.l 14/1996.

Documentația necesară poate fi procurată de la Primăria 
municipiului Orăștie, str.Armatei, nr.17, tel 054/641019, 054/641513, fax: 
054/642560, începând cu data de 25 noiembrie 1997.

Prețul de procurare a documentației este de 150000 lei/buc.
Ofertele se vor depune la sediul organizatorului, până la data de 10 

decembrie 1997, ora 17. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
11.12.1997, ora 10, la Primăria Orăștie.

Obiectivele sunt amplasate în județul Hunedoara, municipiul Orăștie, 
cartierul Pricazului, Iar terenul de amplasament poate fi vizitat de către 
ofertanțl în mod Independent. (3198)



Cuvântul liber

săptămâni, la ora 10, începând 
cu data de 1.12.1997. Informații 
suplimentare la tel 211560, in
terior 287. (9339)
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VANZAR1 
CVMPÂRĂR1
• Vând apartament 3 camere, 

str. Minerului, bl. 39, ap. 48, etaj 
1. Tel. 622226 (9341)

• Vând casă, baie, anexe, 
grădină, 70 ari, Mărtinești nr.69. 
(9351)

• Vând casă, Turnu Severin 
sau schimb cu apartament 
Deva (variante). Tel. 092/ 
343169 (9353)

• Vând casă, comuna Șoi- 
muș, zonă centrală. Tel. 216608 
(9358)

• Vând apartament două 
camere, Liliacului, Deva. Tel. 
232131,222187. (9356)

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

• Vând VW Golf II Diesel, 
închiriez biliard. Tel. 660091 
(9347)

• Vând Ford Sierra, 1800 
cmc, a.f. 1985, înmatriculat, C.I., 
preț 4.400 DM, negociabil. 
Informații tel. 624313. (9355)

• Vând Renault 10, stare 
bună, preț informativ 1000 
mărci.Tel. 714371. (9162)

• 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)

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

• Vând una pereche punți 
IMS și huse blană, Dacia 1300. 
Tel. 218709 (9613)

• Vând video player Goldstar, 
preț negociabil. Informații Orăș- 
tie, 1 Mai 56.(3196)

• Vând pui Ciobănesc ger
man, preț 40 DM. Tel. 223642. 
(9354)

• Vând vitrină cristal stil 
vechi. Informații tel.627365 
(2414)

• Vând SRL cu post telefonic. 
Informații tel.712361 (9163)

• Vindem și cumpărăm gar
soniere, apartamente, case, 
terenuri. Tel. 211290, 225920, 
int. 158. (9372)

PIERDERI
• Pierdut certificat de acționar 

pe numele Boșorogan Ioana, 
eliberat de SC Casial SA Deva- 
Chișcădaga.îl declar nul.

ÎNCHIRIERI

OFERTE DE 
SERVICII

• Firmă mixtă româno-ita- 
liană, reprezentanta "Poly 
glass" în România, caută 
reprezentanți locali, firme spe
cializate în hidroizolații. Tel. 
069/423060, 443017, (OP)

• 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 presti
gioase "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)

• SC “COTURNIX” SRL De
va, str. Depozitelor, nr. 11, telefon 
212838, distribuitor produse 
cosmetice și chimico-casnice, 
angajează agenți comerciali, 
șoferi și gestionari. Condiții: 
vârstă maximă 35 ani, experiență 
în domeniu, absolvenți liceu, 
stagiul militar satisfăcut. (9375)

• 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. (93541

DIVERSE
• SC Cepromin SA Deva 

vinde la licitație următoarele: 
autobasculantă 8,5 tone, micro
buz T 104 transformator în ulei 
1600 KVA, 20/0,4 KV - 2 buc, 
precum și alte utilaje și aparate 
specifice activității de cercetare 
și proiectare. Licitația va avea 
loc în ziua de luni a fiecărei

S.C. HENG SHENG
COMMEXIM SRL BUCURE ȘTI 

deschide un magazin 
de prezentare și desfacere 

en detail și en gros, 
str. Libertății, în incinta 
fostei cofetării Scala - 

pentru produse de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, tricotaje etc., 

de bună calitate și 
la cele mai mici prețuri. 

Vă așteptăm cu multă plăcere 
și solicitudine să ne vizitați 

magazinul nostru chinezesc!

COMEMORAU!
• A trecut un an și amintirile 

ne poartă pașii la mormântul 
dragului nostru tată și soț

AUGUSTIN BOJAN
Așa cum nimeni nu-ți va 

putea lua locul în sufletele 
noastre, nimic nu poate șterge 
tristețea și singurătatea, dorul 
nestins pe care le-ai lăsat în 
urma ta. Lacrimi și flori vor 
așterne pe mormântul tău fiica 
ta iubită Laura și soția Mihaela 
Bojan. Parastasul de pome
nire sâmbătă, 29 noiembrie 
1997, ora 15, la cimitirul Bejan 
din Deva. (3366)___________

• Astăzi se împlinesc 20 de 
ani de când ne-a părăsit dragul 
nostru
PĂDUREAN GHEORGHE 

din Peștișu Mare. Nu te vom uita 
niciodată! Familia.(9160)

DECESE
• Cadrele didactice de la 

Liceul de Informatică din 
Hunedoara sunt alături de 
colega lor, prof. Maria 
Gheorghe, în marea durere a 
pierderii celei care a fost o 
mamă iubitoare și devotată,

FLOARE HANDRALUCA

Să-i fie țărâna ușoară! (9165)

In 1 dec. 1997 
firma chineză

• Soția Elena anunță cu 
durere încetarea din viață a 
celui care a fost

NICULA IOAN
în vârstă de 57 ani. Dumnezeu 
să-l odihnească!(3197)

• Dana și Dorin mulțu
mesc colegilor de la Grupul 
Școlar Minier, constructorilor 
din Retezat, foștilor prieteni 
și colegi de la tipografiile 
Polidava, Gutenberg și re
dacția ziarului "Cuvântul 
liber" care au fost alături de 
ei, la greaua pierdere su
ferită prin trecerea în neființă 
a celui care a fost

sing. CONSTANTIN 
CRACIUNESCU

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace!

CV â o f e r

■Faianță albă - 39.250 lei/mp; J 
■Faianță roaki crem - 56.750 lei/ 
mp;
■Faianță marmorată - 57.500 lei/ 
mp;
■Gresie (import) - 94.500 lei/mp

■Țiglă roșiefiinport) - 3.363 lei/, 
buc;
■Parchet de fag -60.000 lei/mp; 
■Durolac Kober -110.000 lei/4 
■Materiale de construcții (ciment,■ "ridicilaic uc uuiiQiiutpi țel 
var, ipsos, ciment alb, bitum, 

au carton bltumat etc.). (97

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE
COMUNALA Șl LOCATIVA DEVA 

SECȚIA APĂ - CANAL DEVA
9

a

întrerupe furnizarea apei reci și calde în 
Deva, Călan, Simeria, Hațeg

In ziua de miercuri, 2(1 noiembrie 1997, începând cu ora 7,00, 
până joi 27 noiembrie 1997, ora 7,00, se întrerupe furnizarea apei 
reci și apei calde în municipiul Deva, orașele Călan, Simeria, 
Hațeg și localitățile adiacente magistralei, pentru repaijjjții pe 
conducta de aducțiune 0 1.000, în zona Batiz.

z5

cu sediul in Brad, str. Vânătorilor nr. 47, Județul Hunedoara, telefon 
054/651310; fax: 054/650778 organizează la sediul societății in ziua 

de 27 noiembrie 1997, ora 12, licitație publică cu strigare pentru 
vânzarea unor mijloace fixe disponibile: 

autocamion basc. R 8135 F 15 bucăți 
autocamion R 8135 F 1 bucată 
autocamion cu macara R 8135 F HIAV 1 bucată 
autocamion cu macara SRD HIAV 2 bucăți 
autofurgon R 8135 F 2 bucăți 
autofurgon R 8135 F OR 1 bucată 
autocamion R 8135 OR 1 bucată 
autofurgonetă 1 v 14 F 1 bucată 
autofurgon frigorific R 10215 F 2 bucăți 
autofurgon izoterm R 10215 F 2 bucăți 
autocisternă (autotractor cu semiremorcă) 
R 12215 FS 1 bucată 

autotren transport marfă cu șa R 12215 FS 1 bucată 
semiremorcă autotren ATM - 2 1 bucată 
remorcă 2 RPF 7 7 bucăți 
remorcă 2 RB 5 A -1 bucată 
remorcă furgon izotermă 1 bucată

Rf 
R* *

• Cetățean străin caut ur
gent apartament 2-3 camere, 
mobilat,telefon, zonă centrală, 
în Deva. Tel. 063/226448, 
092336888.(9345)

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

• Angajăm ingineri elec
tronică, automatizări, calcula
toare, telecomunicații și eco
nomiști. Condiții de salarizare 
deosebite. C.V. la C.P. 22, O.P. 
Deva 6. (9755)
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Listele complete și prețurile de pornire a licitației 
pot fi consultate zilnic intre orele 8-14, 

la sediul societății, biroul tehnic, 
înscrierile la licitație se vor face pe baza taxei de participare 
in valoare de 50.000 lei (nerambursabilă) Împreună cu taxa de 

garanție care este de IO la sută din valoarea opțiunilor virate in 
contul de virament nr. 302500301 deschis ia BCR, 

filiala Brad ori prin numerar sau CEC la casieria societății 
până la ora deschiderii licitației.

în caz de neadjudecare a unor mijloace fixe, licitația se va repeta 
in fiecare marți și Joi a săptămânii, Începând cu ora 12.

(3698)

• Colectivul Filialei CEC 
Hunedoara este alături de 
dna director economic Necșa 
Victoria la greaua încercare 
pricinuită de decesul mamei 
sale și îi transmite sincere 
condoleanțe. Dumnezeu să o 
ierte și să o odihnească în 
pace!

ANUNȚĂ
pc toți absolvenții cursurilor 
organizate de Casa de cultură 
Deva că în baza ordinului Mi
nisterului Educației și învă
țământului 10273 și a Minis
terului Muncii și Protecției So
ciale 817, vor susține examenul 
de absolvire în data de 28 no
iembrie 1997, ora 8,00.

Diplomele vor fi eliberate de 
Casa de cultură în baza ordi
nelor sus menționate.

Fochiștii vor susține examenul 
în data de 3.XII. 1997. ora 8,00.

---------------------------------------- ,!_---------- -■

‘.js. bbva
Complexul Comercial, str. Dorobanților, nr. 28 

(vis-a-vis de Banca Dacia Felix) 
Telefon: 220.763, int.: 34

• Cu adâncă durere anun
țăm încetarea din viață a celei 
care a fost mamă, bunică

CĂTANĂ FLOAREA,
84 ani

înmormântarea azi, 
noiembrie 1997, ora 13, 
Nojag. Odihnească-se 
pace! Fam. Cheregi. (9370)

25 
sat 
în

7

i

4



.Investiți acum în calitate: S.C.SCOitfIOI'l COMPANY SKI 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:

■
Vizitați magazinele WHIRLPOOL și profitați de

OFERTA SPECIALĂ!

BANANE------- ;
PORTOCALE
MANDARINEH
LĂMÂI--------
GRAPEFRUIT-)

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

;-----------— ~ a
CEAPĂ RO$IE - impor» GRECIA
CEAPĂ ALBĂ - import UNGARIA 

USTUROI
ULEI
OUÂ

Prin depozitele sale situate în:

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

(2,4 kg)!

- Hunedoara. B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V)
- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) £G _ A
- Sintuhalm, stand 1, complex Eurovenus

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

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

OFERTA 
EXCEPȚIONALĂ 

UNIC DISTRIBUITOR 
LA PREȚ DE PRODUCĂTOR

9

i WHIRLPOOL și ARIEL vă așteaptă în magazinele:

• DEVA-SAT - Str. Avram Iancu, bl. HI, parter, Deva
• QUASAR - Bd. Decebal, bl. R, parter, Deva • SILOG ELECTRONIS - Bd. Decebal, 
bl. S, parter, Deva • SIMAL EXIM - Bd. Decebal, Complex Comercial Central, Deva

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

I1 - Str. 1 Decembrie, nr. 85, Petroșani • S.C. INCOMEX - Str. N. Bălcescu nr. II, Orăștie
• QUASAR - Piața Aurel Vlaicu, bl. B, zona Muzeu, Orăștie

• ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan

PENTRU PRODUSELE 
COMPANIEI 

KOBER ROLAC 
PIATRA NEAMȚ

VOPSELE
Tâmplărie: EMALUX 
Metal : EMAIL 
DIVERSITATE DE CULORI

- Lac de parchet
- Grund metal și lemn
- Nitrolacui. ș. diluanț.

VI LE OFERĂ

MAGAZINELE VALENTIN
1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, str. Libertății, bl. Dl, parter (zona gării)

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

Casnice

ADUCE CALITATE VIEȚII
9

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE:
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTÂ 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

A

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

k

ANUNȚ
fi

Sindicatul Energeticienilor din Filiala de 
Transport și Distribuție a Energiei Electrice 
organizează în data de 02 decembrie 1997, 
ora 10, în sala de ședințe a filialei, situată în 
Deva, strada G. Enescu, nr.39, licitație în 
vederea achiziționării cadourilor de Crăciun 
pentru copiii salariaților.

Societățile comerciale interesate sunt 
invitate să participe cu mostre pentru pro
dusele ce le pot oferi. (9771)

■- — ....

M. UIȚ I IM I S
Vinde

lăzi frigorifice;
£> camion; 

vinuri Blaj en gros
- preț fără adaos; 

medicamente veterinare
- fără adaos.

Cil

Program: 
luni * vineri: orele 8 -15.

B 621544. r (9774),

1a
FT

L
s£

l/,¥;rE>
Deva, Bdul Decebal, bl. P 
@ 212726; 218205

MULTI 
SISTEM

SRL
DEVA

Vă oferă: 
calculatoare 

H imprimante 
consumabile 
accesorii 
rețele

I

service

Bd. Decebal, Bl.109 (mag. Romarta, et.1) 
@213280 (9116)
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AFACFREA TAMARA MESAJ FĂRĂ ECOU
Z

Știți cine este Tamara? 
Să nu credeți cumva că-i o 
rusoaică implicată în cine 
știe ce afaceri necurate. Nu! 
Tamara este numele codificat 
al unui sistem radar ultra- 
sofisticat, realizat în Cehia în 
ultimii ani ai regimului comu
nist, capabil să detecteze și 
să localizeze chiar și cele 
mai perfecționate avioane 
„invizibile” de tip „stealth".

Scandalul în jurul 
sistemului Tamara l-a stârnit 
ziarul „Washington Times"

americană și pe congres- 
mani, care urmează să rati
fice aderarea Cehiei la NATO 
că scandalul este o pro
vocare?

Faptul că în presa ame
ricană de mare tiraj apar 
astfel de materiale acu
zatoare la adresa unor țări în 
momente nepotrivite nu este 
o noutate. în februarie 1996, 
președintele Ucrainei Leonid 
Kucima a fost în vizită în 
SUA. Tocmai atunci presa 
americană publica știrea - nu

O delegație de consilieri 
prezidențiali, în frunte cu dl 
Valerian Țibu, consilier pe 
probleme politice, s-a aflat 
săptămâna trecută în județul 
Hunedoara. La întâlnirea de 
vineri cu reprezentanți ai 
administrației publice locale 
și ai partidelor politice s-a 
discutat despre constituirea

unui consiliu în care să se 
dezbată principalele pro
bleme ale județului.

Din păcafe, judecând 
după numărul extrem de 
redus al 
inițiativa 
României 
ecou prea 
(A.N.)

pa rticipanților, 
Președintelui 

nu a găsit un 
mare la Deva.

care, tocmai în timpul vizitei 
premierului ceh Vaclav Klaus 
în SUA, a publicat un articol 
care dezvăluia intenția gu
vernului de la Praga de a 
vinde sistemul radar amintit 
Irakului. Simplă coincidență, 
sau provocare? Acum când 
criza irakiană se află în pra
gul exploziei, iar negocierile 
de aderare la NATO ale 
Cehiei s-au încheiat, cine are 
interesul să tulbure relațiil’e 
ceho-americane?

întrebat de ziariști cum 
stau lucrurile cu vânzarea 
sistemului Tamara, premierul 
ceh a respins aceste acuzații 
ca fiind pure invenții pro
vocatoare. A reușit el oare să 
convingă opinia publică

se știe din ce sursă - că 
guvernul de la Kiev ar vinde 
avioane traficanților de 
droguri sud-americani. Tot în 
anul trecut Alexandr 
Kwașniewski, președintele 
Poloniei, s-a aflat în SUA. 
Ziarele din Washington au 
publicat atunci știrea că 
Polonia s-ar pregăti să vândă 
musulmanilor bosniaci tan
curi de fabricație rusească.

Coincidențe ciudate care 
nasc tot felul de întrebări 
privind sursa provocărilor. Se 
pare că nici chiar Tamara, 
oricât de sofisticată ar fi, nu 
poate să localizeze sursa 
care emite asemenea știri.

Gh. PAVEL

in Valea Jiului, 
UN MILITAR ÎN TERMEN 

5-A SPÂNZURAT!

lacob Vasile, în vârstă de 20 de ani, din Lupeni, 
militar în termen la UM 01052 din Petroșani, s-a 
sinucis prin spânzurare în apartamentul socrilor săi 
din Lupeni.

Evenimentul trist s-a produs duminică, 23 
noiembrie a.c, după ce victima a mai avut o tentativă 
de sinucidere - în aceeași zi - prin tăierea venelor de 
la mână. (C.P.)x.______ _______________________ :________y

ORGANIZAȚIILE 
NONGUVERNAMENTALE

HUNEDORENE IN DIALOG
CU PREȘEDINȚIA!

x

' , ,£sfe « ortâ »o țttî
sâ faci

Nu doar pentru că este 
situată într-un bun vad co
mercial, în vecinătatea 
pieței, dar și pentru calitatea 
prestațiilor, “Bijuteria", apar
ținând Cooperativei "Pro
gresul” din Deva, este foarte 
solicitată.

Aceasta, în pofida con
curenței apărute în ultimii 
ani, în Deva existând șapte 
unităti similare.

"Este de fapt o artă să 
știi să faci bijuterii" - afirma 
dl loan Moldovan, șeful de 
secție. Se preiau zilnic multe 
comenzi, cum aprecia dna 
Leontina Moldovan, bijutier, 
care face și serviciul de în
tocmire a comenzilor, cu 
răbdarea și amabilitatea 
necesare față în față cu cele 
mai sofisticate pretenții. “Co
menzile sunt foarte multe și 
respectarea termenului de 
ridicare a lor este ceva 
sfânt” - afirma. Cum reflecta 
și bijutierul Daradics Fabian, 
“avem clienți nu doar din 
județ ci și din cele limitrofe, 
venind în întâmpinarea 

^olicitanților cu modelele

cele mai recente, inspirate 
din ultimele reviste ce apar 
în dorrteniu”. Mai spunea că 
n-au avut niciodată pro
bleme în urma controalelor 
efectuate de către Banca 
Națională, sau Poliția 
economică.

Lucrează aici, cu migală 
și dexteritate, și dna luliana 
Crișan, specialistă în lăn- 
țișoare lucrate mai cu 
seamă manual, dar și dna 
Marcela Dălog, prin mâinile 
căreia trec numeroase 
reparații și, "Nu-i ușor să faci 
să arate ca nouă o bijuterie 
defectă”.

Fidelă cooperativei, dar 
și meseriei alese (din '73 
face această muncâi), dna 
Leontina Moldovan ne-a 
vorbit mai pe-ndelete despre 
meșteșugul de prelucrare a 
aurului, considerând că este 
o meserie nobilă, la fel ca 
metalul ce devine prin 
prelucrare un inel,, un 
lănțișor, o brățară ori o broșă 
de o finețe și o strălucire de 
admirat.

Estera SÎNA .
____________✓

Vineri, ia prânz, ia 
Prefectura județului Hune
doara a avut ioc o întâlnire 
a reprezentanților organi
zațiilor nonguvernamen- 
tale din județul Hunedoara 
cu consilierul prezidențial 
Luminița Petrescu. Dia
logul cu reprezentații ONG 
a vizat, în special, par- 
teneriatui acestora cu 
administrația locală, pro
blemele ridicate fiind re
ținute și înaintate ulterior 
Președintelui Emil Con- 
stantinescu.

Reprezentantul Preșe
dinției a apreciat că unele 
ONG-uri merg bine, altele 
nu au activitate, des
fășoară acțiuni mai mult în 
interes propriu decât de
clarat.

S-a mai cerut, de ase
menea, reprezentantului 
Președintelui României 
sprijin pentru promovarea 
unor acte normative care 
să creeze facilități spon
sorilor care finanțează 
diverse acțiuni ale acestor 
organizații.
________Corne! POENAR J

In curând. 
Devenii își vor putea 

plăti lunar consumul de 
energie electrică

Primul pas făcut de Filiala 
de Transport și Distribuție a 
Energiei Electrice Deva spre 
modernizarea Integrală a 
sistemului de relații cu cllențli 
s-a materializat într-un spațiu 
complet nou de primire a 
acestora. într-un amestec 
seducător de lămpi cu halo
gen, marmură șl discret 
integrate aranjamente florale, 
noul spațiu își propune să fie 
„leagănul” operațiilor de 
facturare-plată și de informare 
a clientilor. întregul proces de

I electronică
I Politia Municipală Hune- 
i doara l-a identificat și reținut 

pe Joia Iulian, de 26 de ani, 
| fără ocupație. Acesta a pă- 
i truns în locuința lui Janos 
' Kulcsar din localitate de 
I unde a furat aparatură 
l electronică în valoare de 
! peste șase milioane.
I Cazul se află în cercetare,

I 
i
I 
î 
I
I 
i 
l
i 
I
i

iar Joia Iulian urmează a fi 
prezentat parchetului cu 
propunerea de arestare.

■Pe geam, de la etajul 
trei

Lucaciu Corneliu-Cosmin, 
din Silvașu de Sus, în timp 
ce se afla în vizită la socrii 
săi din Hunedoara, s-a arun
cat de la etajul trei, pe 
geamul de la bucătărie. în 
urma curajosului "salt” a fost 
internat la secția de reani
mare a Spitalului Municipal 
Hunedoara.

■Accident mortal
în 17 noiembrie a.c., în 

I jurul orei 13, conducătorul 
| multicarului 21 HD 2661 
'^PAL LAURENȚIU, apar

ținând S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara, a accidentat I 
mortal un minor în vârstă de | 
7-8 ani. Accidentul s-a 
produs pe trecerea de pie- I 
toni, copilul angajându-se în I 
fugă în trecerea străzii. ,

Conducătorul multicarului I 
urmează să fie prezentat | 
parchetului cu propunerea 
de arestare. '

■Mort și dezbrăcat In ■ 
garaj

Duțu Gheorghe, de 42 de I 
ani, instructor la o școală de | 
șoferi din orașul Petrila, a i 
fost găsit decedat în auto- ' 
turismul parcat în garajul I 
personal. în momentul des- | 
coperirii cadavrului, victima ■ 
era dezbrăcată de haine și 1 
acoperită sumar cu o geacă I 
de piele.

Cazul se află în cercetare ] 
pentru identificarea cau- 1 
zelor ce au condus la | 
decesul instructorului școlii i 
de șoferi.

Rubrică realizată cu | 
sprijinul i.J.P. Hunedoara- | 

Deva y

Peste drum de primăria din Certeju de Sus se află acest bloc 
cu balcoane transformate în uscătorii.

Foto: Anton SOCACi

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
f

Ieri, președintele Tur
ciei, Suleiman Demirel, s- 
a aflat pentru o zi în Ro
mânia la invitația preșe
dintelui țării noastre, 
Emil Constantinescu. 
Vizitele reciproce, deve
nite tradiționale, au me
nirea de â întări relațiile 
dintre cele două țări, tot 
mai strânse în ultimii ani

prin întâlnirile celor doi 
președinți, precum și ale 
delegațiilor la nivelul 
Parlamentului, Guver
nului etc.

într-o declarație făcută 
presei, președintele De
mirel a arătat că vizita ur
mărește dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări, 
t’e agenda discuțiilor s-

" LIBER
Ziar editat de 

CASA DE PRESĂ 
Șl EDITURĂ 

CUVÂNTUL LIBER -
DEVA

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

facturare se face informatizat 
aslgurându-se maximă ope
rativitate. Pe lângă cele șase 
ghișee de plată există încă 
unul unde vor fi analizate șl 
după caz aprobate proiecte 
ce vizează construirea de noi 
Instalații electrice.

Din cele declarate de dl Ing. 
Cornel Cazan, director ge
neral în cadrul F.T.D.E.E. 
Deva, în scurt timp, avându- 
se ca bază noul centru de 
încasări, se va putea trece, în 
reședința de județ, la înca
sarea lunară a consumului de 
energie electrică de la 
consumatorii casnici. Că se 
va merge pe principiul auto- 
citlrii contorului sau mai de
grabă pe stabilirea prezu- 
matățîn avans) a cantității de 
energie consumată lunar, cert 
este că se vor hotărî anumite 
zile când, pe zone, cliențil 
casnici al F.T.D.E.E. din Deva 
vor trebui să se prezinte la 
ghișeul hotărât pentru plată. 
(A.S.)

r
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PREȘEDINTELE TURCIEI \ 
ÎN ROMÂNIA

au aflat chestiuni bi
laterale, regionale și 
internaționale, sporirea 
schimburilor economice. 
Președintele turc a fost 
însoțit de o delegație 
alcătuită din aproximativ 
o sută de oameni de 
afaceri.

în momentul de față 
relațiile comerciale se

află la un nivel ridicat, 
Turcia fiind principalul 
partener de afaceri al 
României. Se scontează 
ca anul viitor schim
burile comerciale bila
terale să ajungă la un 
miliard de dolari.

Minei BODEA y

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIUISTRATE- 
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