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POLITIA E

Cu câtva timp în urmă am 
avut o discuție cu dl lt.col. loan 
Doda, șeful serviciului circulație 
la Poliția județului Hunedoara. 
Tema? Firește, circulația pe 
drumurile publice, abateri de la 
norme, accidente, principalele 
cauze, sancțiuni, măsuri de 
prevenire a accidentelor. 
Aceasta și având în vedere 
creșterea numărului autotu
rismelor , foarte multe importate,

accidente, între 14-22 (77) între 
22-6 (32); în localități, pe trei 
trimestre din an -135. Creșterea 
până la 158, pe 10 luni, se 
datorează avalanșei de 
accidente din luna octombrie. 
Tot pe trei trimestre, în mediul 
urban - 81 de accidente, iar în 
mediul rural - 54, adică mai 
multe, dacă ne raportăm la 
numărul orașelor și al comu
nelor și satelor. Cauza? Viteză 
mărită în mediile rurale. Și tot

gradul lor ridicat de uzură , ca și 
starea precară a unor șosele și 
drumuri județene, în pofida 
eforturilor care se fac pentru 
reabilitarea lor.

La data convorbirii noastre, 
interlocutorul avea o situație pe 
10 luni din acest an. Cifrele sunt 
îngrijorătoare, în creștere consi
derabilă față de perioada similară 
din 1996. Numărul accidentelor 
grave de circulație sunt, pe 10 
luni, de 158, față de 138 în 10 
luni din anul trecut, cel al morților 
este de 65 față de 45, diferența 
în plus fiind tot de 20, cel al 
răniților grav -122, față de 118, 
iar al răniților ușor - 56 fată de 
58.

Interlocutorul avea și o cla
sificare interesantă a acci
dentelor: lunea - 23, marțea - 22, 
miercurea-14, joia - 29, vinerea 
- 26, sâmbăta - 29, duminica - 
15; între orele 6-14, 49 de

aici au avut loc mai multe 
accidente cu consecințe grave. 
La Ilia, Șoimuș, Geoagiu.

Privind cauzele producerii 
accidentelor, tot statistic, aces
tea s-au datorat: 40 - ne- 
respectării regimului de viteză și 
neadaptării vitezei la condițiile și 
starea drumurilor, 41 - tra
versărilor neregulamentare ale 
pietonilor sau circulației 
neregulamentare. Foarte multi 
cetățeni umblă pe șosele în 
stare de ebrietate, iar unii au 
transformat pur și simplu caro
sabilul în paturi. Un număr de 
20 de accidente au drept cauze 
imprudenta și nesupravegherea 
copiilor, 10 - depășirea nere
gulamentară, 5 - neacordarea 
priorității pietonilor, 9 - oboseala

Convorbire consemnată de
Dumitru GHEONEA, 

Sabin CERBU
(Continuare in pag. 2)

' Mai sărac și mai curat
XX

Imi amintesc cât caz 
făcea mass-media în 
timpul mandatului preșe

dintelui Iliescu referitor la 
faptul că a fost un președinte 
cinstit, sărac și curat, com
parativ cu profitorii, corupții și 
speculanții ce s-au îmbogățit 
peste noapte.

Evident că, într-o ase
menea situație, ne-am fi dorit 
un președinte mai bogat, 
nerisipitor, dar și cinstit. După 
cum observăm, în realitate 
lucrurile nu s-au petrecut însă 
așa. La confruntarea directă 
dintre Iliescu și Constan- 
tinescu, cel din urmă spunea 
că nu are în cont personal 
decât ceva valută strânsă din 
conferințele de peste hotare 
și că și el locuiește la bloc.

După ce a preluat pute
rea, lucrurile s-au cam schim
bat puțin, datele problemei 
fiind acum altele. Când au 
apărut în presă salariile dem
nitarilor, președintele fiind în 
capul listei bugetarilor, cu un 
câștig sfidător la adresa 
situației generale diri țară, 
acesta n-a avut nici un fel de 
reacție publică, considerând, 
evident, că totul i se cuvine, 
poate comparându-se cu alți 
conducători de state. Nu con
testăm că în sărăcia actuală 
fiecare ar dori să aibă un 
câștig care să-i asigure un 
trai decent, dar atâta vreme 
cât economicul nu ne ajută, 
degeaba politicul vrea să 
câștige cât occidentalii. Nu 
este posibilă împlinirea 
acestei cerințe acum.

Un semn al sărăciei, cu 
trimitere la posibila indexare, 
l-a dat dl președinte Con- 
stantinescu la sfârșitul săptă
mânii trecute, când (reîntors 
dintr-o vizită istorică și 
costisitoare prin țări asiatice, 
unde tranzacțiile comerciale 
au rămas doar la nivel de 
deziderat) a participat la 
festivitatea ce a marcat împli - 

^nirea a doi ani de la în-

ființarea Bursei de Valori 
București. Aici, cumpărând 
doar o singură acțiune, pre
ședintele a afirmat că „sala
riul meu atâta îmi permite”. 
Câte acțiuni îi permite oare 
atunci românului de rând, 
salariul ce îl are, să cum
pere? Atunci cine să cum
pere, pe piața românească 
de capital, acțiunile so
cietăților comerciale ce sunt 
cotate la bursă?

Nu intrăm în alte detalii, 
însă gândul ne duce la con
cluzia că și actualul preșe-

Pentru ca ziarul nostru 
să ajungă la cât mai mulți 
dintre cititorii săi și pentru 
că abonamentul este 
calea cea mai sigură și 
mai ușoară în acest sens, 
S.C. Casa de presă și 
editură “Cuvântul liber” 
S.A. Deva împreună cu 
Oficiile Teritoriale de 
Poștă Deva, Hunedoara și 
Petroșani organizează un 
CONCURS CU PREMII AL 
DIRIGINTILOR DE OFICII 
POȘTALE Șl AL FACTO
RILOR POȘTALI în 
perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al 
concursului este

• NUMĂRUL DE ABO
NAMENTE CONTRACTA
TE LUNAR, ÎN FUNCȚIE 
DE NUMĂRUL LOCUITO
RILOR DIN FIECARE 
ORAȘ SAU COMUNA Șl 
DE DISPERSIA LOR IN 
TERITORIU.

La încheierea con
cursului va fi întocmit un 
clasament, separat pen
tru diriginți și factori și 
separat pentru zonele 
urbană și rurală.

Vor fi acordate urmă
toarele premii:

Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 

de lei;
Locul al lll-lea: 

100.000 de lei.
Vor mai fi acordate un 

număr de 5 mențiuni de 
câte 50.000 de lei fiecare.

Le dorim mult succes 
în activitate tuturor diri- 
ginților de oficii poștale și 
factorilor poștali din ju
dețul nostru și cât mai 
multe abonamente la zia
rul “Cuvântul liber”!

De la 1 ianuarie 1998, 
costul abonamentului la 
ziarul nostru este de 8000 
de lei/lună plus taxele 
poștale.

TE

dinte s-ar putea să se com
placă în situația preder 
cesorului, adică să fie curat, 
mai sărac și mai cinstit. Aici 
apare însă o contradicție 
provocatoare (după unii si
tuația respectivă fiind si
mulată și voit inventată) 
referitoare la cumpărarea 
unei noi aeronave preziden
țiale - oare este oportună în 
sărăcia gravă a populației 
de acum? - care să-l scu
tească de emoții pe preșe
dinte. Sau se dorește ca 
acest gest să fie un fel de 
cadou al ministrului trans
portului pentru a fi menținut 
în funcție? Este oare buge
tul țării atât de generos cu 
cârmuirea, care își permite 
să cheltuiască cum vrea 
banii poporului, energia și 
sudoarea cu care ne zbatem 
să ieșim din greutățile moș
tenite din moși strămoși? 
Dacă așa gospodărim avu
ția țării și finanțele ei unde 
vom- ajunge oare? Vom 
deveni, evident, mai săraci 
și mai curați, nu?

Biserica - locul unde se adună oamenii la flecare 
sfântă sărbătoare.

Foto: Anton SOCACi

' 0 delegație a Consiliului 
județean Hunedoara - la

• X

Ploiești
Azi se încheie la Plo

iești întrunirea Asociației 
Consiliilor județene din 
România, care a început 
ieri și care și-a trecut în 
revistă activitatea pe anul 
în curs, și-a stabilit coor
donatele de acțiune în 
1998. Delegația Consiliului 
județean Hunedoara la

Nico/ae TÎRCOB J

această ședință este 
condusă de președintele 
Gheorghe Barbu.

Participă și reprezen
tanți ai raioanelor din Re
publica Moldova, cu care 
România și județul Hune
doara au bune relații, îm- 
părtășindu-și reciproc din 
propria experiență. (D.G.).

Să sădești un pom, să construiești o casă...
Foto: Anton SOCACi

• METAMORFOZE •
în rețeaua comercială a 

"Consumcoop” Orăștie se 
procedează permanent la mo
dificări cerute de buna aprovi
zionare și servire a populației. 
Printre ultimele transformări 
se numără amenajarea, în lo-

calul unde a funcționat 
cofetăria “Bulevard”, a unui 
magazin alimentar cu 
program non-stop și mutarea 
alimentarei de la subsolul 
“Paliei” la parterul clădirii 
respective.(Tr.B.)

eri, 26 noiembrie a.c., 
Filiala Deva a S.C. 

„Contrasimex” S.A. Bucu- 
rești’și-a înscris în contul 
realizărilor din 1997 încă una: 
darea oficială în folosință a 
segmentului Deva-Lipova a 
Drumului Național 7, în lun
gime de 100 de kilometri. La 
granița județelor Hunedoara 
și Arad, la ieșirea din comuna 
Zam s-a adunat lume multă: 
reprezentanți ai autorităților 
din cele două județe, cadre 
de conducere și alți angajați 
de la unitățile constructoare 
și beneficiare ale lucrării -

respectiv „Contrasimex și 
Administrația Națională a 
Drumurilor -, locuitori din 
zonă, invitați, ziariști.

După ce au gustat din 
pâinea și sarea cu care au 
fost primiți, oferite după da
tină, de două tinere în cos
tume naționale, dnii loan 
Băda, vicepreședinte al 
Consiliului județean Hune
doara, Alfons Irinescu, 
președintele S.C. „Con
trasimex” S.A. București și 
Dănilă Bucșa, directorul ge
neral al Administrației 
Naționale a Drumurilor, au

tăiat panglica inaugurală a 
acestui superb segment de 
drum național.

Dl ing. Alexandru lo- 
nescu, directorul Filialei Deva 
a „Contrasimex” le-a pre
zentat celor prezenți lucrarea 
- executată cu sprijinul 
Programului PHARE în 
România, al Băncii Europene 
de Investiții, dar și al Gu
vernului țării noastre -, 
soluțiile tehnologice moderne 
folosite, inerentele probleme 
care au apărut, le-a mulțumit 
proiectanților și colabora
torilor de la Energocon-

strucția București și Sucur
sala Rîu Mare - Retezat a 
S.C. „Hidroconstrucția” S.A. 
București, ca și colectivului 
pe care-l conduce, apreciind 
că împreună au reușit să 
realizeze un obiectiv extrem 
de important și de necesar 
în această zonă a țării, 
poartă de primire a...Europei 
în România și de ieșire a 
României spre Europa.

Cei prezenți s-au între
ținut cu executanții și cu 
beneficiarii DN 7, după care 
și-au urat „Drum bun!” 
(D.G.).
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PRACTICA NE OMOARĂ!
Mi se pare inspirată și 

folositoare, prin concluziile 
practice ce pot fi desprinse, 
organizarea unei emisiuni sub 
genericul ,.Viața satului", la 
TVR 1, în care au fost puși față 
în față specialiști din cercetare, 
Ministerul Agriculturii și Ali
mentației, cu reprezentanți ai 
sindicatelor și cu producători 
agricoli de marcă, confrun- 
tândjj-se, cum se spune, teoria 
cu practica. Problema fierbinte 
pusă în discuție a fost cea a 
cerealelor, în special supra
producția de porumb și mo
dalitățile de valorificare și folo
sire a acesteia. Ce s-a putut 
constata din dezbaterea 
amintită?

în primul rând s-a confir
mat încă o dată, dacă mai era 
nevoie, cât de temeinică este 
valabilitatea zicalei potrivit 
căreia „teoria ca teoria, dar 
practica ne omoară”. în cazul 
de față am asistat la niște con
siderații, îndeosebi ale acad, 
prof, lonete de la Institutul de 
cercetări economice, care 
erau departe de a reflecta situ
ația reală a producției agricole 
din țara noastră, care se con
fruntă cu greutăți inima
ginabile, fiind slab susținute 
eforturile producătorilor agri
coli de către actualii guvernanți 
(chiar și ministrul agriculturii și 
alimentației, dl Dinu Gavrilescu 
a avut momente de ezitări și 
de ocolire a problemelor reale 
din acest sector), ei lucrând 
din această cauză cu randa
ment scăzut, fără finalitate în 
privința constituirii unei clase 
de mijloc a agricultorilor care 
să asigure prosperitatea și 
bunăstarea în țară, nu să ge
neralizeze sărăcia. Apelând 
mereu la date statistice con
tradictorii, dorind să sublinieze

JOI
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șîtto despre eureemul 
ur&s de „Nadudva?”

Am avut șansa să-mi 
cadă în mână un 
documentar ce mi-a atras 

în mod deosebit atenția, 
mai ales cunoscând faptul 
că piața românească, mai 
ales în vestul țării, este 
cucerită în mare parte de 
parizerul unguresc din 
carne de curcan. Din acest 
material rezultă că ten
dința actuală în Europa 
este aceea de a spori cu 5- 
7 ia sută anual producția 
de carne albă de curcan, în 
detrimentul producției de 
carne roșie, respectiv a 
celei de porcine și bovine, 
curcanul punându-se prin 
calități nutritive și valoare 
hrănitoare generatoare de 
sănătate.

Urmărind performan- 
\tele curcanului alb uriaș

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) 14.10 
Cristal (s/r) 15.30 Pompierii 
vă informează! 15.45 Lege 
și fărădelege 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 20.00 Jurnal, 
ediție specială 21.00 Mar
guerite Volant (s, ep. 8) 
22.00 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin 
sportiv 23.30 Canary Wharf 
(s, ep. 75) 0.25 Fotbal Meci 
IV în Liga Campionilor 

^(înreg.) 

superioritatea proprietății pri
vate din agricultură în com
parație cu proprietatea de stat 
(respectiv cea a societăților 
comerciale din agricultura ro
mânească), dl academician 
scăpa din vedere că, în ciuda 
chinurilor de tot felul la care 
sunt supuse aceste unități, ele 
au obținut și obțin, totuși, pro
ducții și rezultate mai bune 
decât sectorul privat. Deca- 
pitalizarea și politicile bancare, 
precum și protecția socială 
realizată pe seama acestor

< Pe marginea \ 
unei dezbateri 

k televizate y 
unități au condus la acumu
larea de mari datorii, a căror 
stingere nu se știe când și cum 
se va face. Cu certitudine că 
dacă dl academician lua în 
considerare aceste elemente, 
ar fi ajuns la cu totul alte con
cluzii. Afirmând că e o 
problemă falsă surplusul de 
porumb, că țăranul e cel mai 
bun economist și știe ce să 
facă cu porumbul, adică să 
crească animale - în lipsa unei 
piețe reale a porumbului - dl 
lonete a pierdut din vedere cu 
ce randament se face recon- 
versia cerealelor în carne în 
condițiile producției tradiționale 
din gospodăria românească, 
unde se consumă - cum s-a 
spus 10.14 kg porumb pentru a 
obține un kg de carne.’ Trans
formând cerealele în furaje 
combinate însă și practicând o 
zootehnie modernă, pentru un 
kg de carne se consumă mai 
puțin de jumătate din cantitățile 
amintite sub formă de nutrețuri 
combinate (cu pv.m), respectiv 
până la 4 unități nutritive.

de Nadudvar este de 
constatat că la vârsta de 
12 săptămâni femela 
(curcă) ajunge la 6,6 kg, 
iar cocoșul (curcanul) la 
8,6 kg. La 20 de săptămâni 
curca atinge 12 kg, iar cur
canul 17,4, acesta din 
urmă cântărind 21,4 kg la 
24 de săptămâni. De men
ționat că din 21,4 kg, car
nea în carcasă reprezintă 
16,7 kg. Datele prezentate 
de firma Nagisz SRL arată 
că aceasta produce, la 
Nadudvar, carne de 
curcan de 25 de ani, ga
rantând calitatea produ
sului finit. Demonstrând 
spirit de competitivitate, 
firma urează partenerilor 
performante mai bune. 
(NT) .7

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 D.a. 
12.00 Sunset Beach (s/r)
13.30 Dreptul la adevăr (r) 
14.00 Em. în limba germană 
15.10 Limbi străine: 
spaniolă 15.35 Desene ani
mate 16.00 Micaela (s) 16.50 
Tribuna partidelor parla
mentare 17.00 Ceaiul de la 
ora 5 (div.) 19.30 Față în față 
cu autorul (talkshow) 20.00 
Secretul (s. Italia 1992, ep. 
41) 20.50 Telesport 20.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 21.00 Ferestre spre lume: 
Indonezia 21.30 Fotbal Meci 
III în Liga Campionilor (d) 
23.40 Concertul concertelor

Demontându-i argumen
tul susținut, că mica gos
podărie particulară (prac
ticând agricultura pe 1-2 ha) 
ar fi eficientă față de cea pe 
zeci sau sute de ha 
comasate, poate chiar mii, 
cum este cazul actualelor 
societăți comerciale cu profil 
agricol, dl academician a 
replicat că discută datele 
statistice și nu tehnologiile. 
Or, făcând abstracție de 
acest element fundamental - 
tehnologia - vom fi con
damnați să practicăm tot o 
agricultură de subzistență, să 
plutim în sfera teoriei, pe 
când alte țări au o evoluție de 
invidiat în privința agriculturii.

Câteva idei și concluzii 
practice care s-au desprins 
merită să fie subliniate: dis
trugerea complexelor zoo
tehnice din țară a făcut ca 
cererea de cereale să fie 
foarte scăzută, iar pentru ex
port nu se încurajează pro
ducătorii agricoli autohtoni; 
dacă cerealele se consideră 
ca fiind produse strategice, 
de importanță națională, este 
nevoie să se asigure prețuri 
garantate, care să fie cu
noscute din vreme de către 
cultivatori; producătorii agri
coli autohtoni să fie tratați 
nediscriminatoriu, iar politica 
de taxe vamale să fie mai 
corect aplicată, având în ve
dere că în alte țări se practică 
pe scară largă sistemul de 
subvenții.

Fără a contesta compe
tența dlui academician, cred 
că alunecând pe o pistă gre
șită și căzând în capcana 
cifrelor, n-a apărat cu rele
vantă punctul de vedere al 
M.A'.A.

Nico/ae TÎRCOB

Peisaj de toamnă-iarnă!
Foto: Anton SOC AC!

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s) 9.40 Doc
tor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30
Cartagina în flăcări (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s) 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 3) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 
Dumnezeu, amantul mamei 
și fiul măcelarului (co. 
Franța 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 
Căsătorie din dragoste 
(dramă Franța 1996) 21.30 
Cronici paranormale (s)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

ATENȚIE CUM CONDUCEM^ 
CUM CIRCULĂM !

(Urmare din pag. 1) 

la volan, 6 - circulația pe stânga,
4 - nerespectarea distanței în 
mers, 5 - anumite defecțiuni 
tehnice ale autovehiculelor, și tot
5 - imprudența conducătorilor 
auto, 6 - alte cauze ( explozii de 
pneuri etc.).

Ceea ce dă de gândit, în 
opinia dlui lt.col. loan Doda, este 
că au început să apară accidente 
grave în zone unde în anii trecuți 
nici nu se auzea de ele.

L-am întrebat pe interlocutor 
cum acționează poliția rutieră, ce 
măsuri ia pentru prevenirea, 
limitarea accidentelor de cir
culație.

- Zilnic ne aflăm pe șosele cu 
aparatele Radar în întreg peri
metrul județului, ne-a spus dom
nia sa. La autocamioanele mari, 
în tranzit, se efectuează con
troale prin verificarea diagramelor 
tahograf. De asemenea, am 
constituit echipaje mixte, din

CREDITE DE LA CEC 
PENTRU LOCUINȚE

După cum. ne-a spus ăl 
ec. Dănuț Ciocoiu, director 
adjunct al Sucursalei 
județene Hunedoara a CEC, 
pentru acest an s-a alocat, 
în baza Legii 114/1996, 
suma de 9 miliarde lei în 
vederea acordării de credite 
pentru construcția, cumpă
rarea sau extinderea de 
locuințe. Până acum, la 
Deva, Hunedoara și Pe
troșani s-au purtat discuții 
cupeste 1700 de solicitanti 
de asemenea credite. In 
urma analizării situațiilor

PRO IV
7.00 Ora 7, bună di

mineața! 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) 12.30 Film 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Punctul pe I 
(talkshow)18.25 Știri 18.30 
Cine este șeful? (s) 18.55 
Chestiunea ziței 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 53) 21.15 Doctor în 
Alaska (s) 22.05 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 233) 
22.45 Sledge- Hammer (s, 
ep. 39) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.45 Cine
mateca PRO TV: film 

lucrători de poliție și tehnicieni 
de la ACR, care verifică în trafic, 
cu echipamente specifice, sta
rea tehnică a autovehiculelor. 
Alte acțiuni le organizăm cu 
Salvarea, deoarece mulți con
ducători auto nu respectă 
indicațiile lămpii giratoare ale 
mașinilor Salvării și chiar ale 
Poliției. Vom organiza acțiuni 
comune de supraveghere și 
control și cu Registrul Auto 
Român, care are dotări cores
punzătoare de verificare a stării 
tehnice, vom iniția și alte măsuri 
prin care să determinăm scă
derea numărului accidentelor de 
circulație.

Oricum, șoferii, pietonii să 
știe că suntem permanent pe 
drumuri, pe șosele, pe străzi, iar 
măsurile împotriva celor care 
încalcă normele de circulație 
sau pietonale sunt foarte se
vere. Stop!

prezentate au fost acordate 
efectiv 75 de credite celor ce 
s-au încadrat în preve
derile legale.

De menționat că acțiu
nea se găsește în desfă
șurare până la epuizarea 
plafonului de credite ce au 
fost alocate în acest scop, 
întrucât a mai rămas pu
țină vreme până la sfâr
șitul anului, solicitanții - 
potențiali beneficiari de 
credite - sunt invitați să-și 
depună opțiunile la CEC. 
QN.T.J

ANTENA 1-DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r)
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

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

PRO IV - 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

îli®e«sc®F')
Joi, 27 noiembrie

CBerbec (21 111-20 IV) 
Profitați de bunele re

lații cu șefii pentru a vă 
pune ideile în practică. 
Veți obține rezultate bune, 
mai ales dacă veți bene
ficia de ajutorul unui 
coleg.

OȚaur (21 IV - 21 V) 
încercați să atenuați 

tensiunea ivită în relațiile 
cu părinții. O veste bună 
de la colegi vă ridică 
moralul. Vizite și amintiri, 
banii recuperați vă vor 
bucura.

O Gemeni ( 22 V - 22 VI) 
Aveți posibilități de câș

tig dar e nevoie să vă 
asociați cu cineva. O 
problemă mai veche se 
poate lămuri discutând cu 
familia. Deocamdată n-o 
povestiți altora.

O Rac (23 VI - 23 VII) 
Posibil să apară o si

tuație deosebită (dacă nu, 
n-o căutațl cu orice preț) 
din care vă salvează in
spirația. Căutați mai ales 
compania unul bun 
prieten.

OLeu (24 VII - 23 VIII) 
Neînțelegerile cu frații 

se vor lămuri prin 
intervenția părinților. 
Schimbarea dorită din 
viața dv se va produce și 
nu e cazul să fiți prudent 
în acest sens.

O Fecioară (24 VIII-22 IX) 
Străduința dv a dat 

roade și relațiile cu rudele 
sunt foarte bune. Pentru 
un proiect de amploare e 
posibil să primiți sprijinul 
familiei.

O Balanță (23 IX-23 X) 
Azi șansa vă surâde așa 

că rezolvați-vă cât mai 
multe probleme. Vă favo
rizează asocierea cu 
persoane mai tinere. Un 
prieten bolnav are nevoie 
de bani.

OScorpion (24 X-21 XI)
Nu e momentul potrivit 

să demarați planul con
ceput. Mai așteptați câte
va zile și răbdarea vă va fi 
din plin răsplătită.

O Săgetător (22 XI - 20 XII) 
Inteligența și bunul gust 

vă fac remarcat. Proble
melor de la serviciu le 
găsiți soluții deosebite, 
ceea ce vă îmbunătățește 
situația financiară și 
popularitatea.

O Capricorn (21 XII -19 I) 
O veste de la un prieten 

vă bucură dar vă și bul
versează. Abia după ce 
faceți ordine în senti
mente vă puteți ocupa de 
altceva. La serviciu primiți 
un ajutor dezinteresat.

O Vărsător.(20 I -18 II) 
Investiția propusă de 

partenerii de afaceri vă 
preocupă. Sunteți sceptic 
în privința realizării ei, dar 
norocul vă ajută și veți 
reuși.

OPești (19 II - 20 III)
Lucruri importante veți 

discuta într-o reuniune de 
familie. O persoană apro
piată are nevoie de aju
torul dv dar are rezerve în 
a-și discuta problemele 
cu dv.
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în drumul dur spre eco
nomia de piață, o serie de 
întreprinderi capotează, alte
le răsuflă greu fără balonul 
de oxigen al statului (încă) ori 
al unor investitori curajoși, iar 
câteva se mai încăpățânează 
să reziste și să existe. Și este 
o reală bucurie să constați că 
acolo unde și speranța înce
tase, locurile se așază, încet 
dar sigur, pe făgaș normal.

Este și cazul fostei Țesă
torii de mătase Deva - azi 
S.C. Matex S.A. -, care, în 
ultimii ani, crește încet-încet 
producția, își modernizează 
produsele, dă de lucru la 500 
și ceva de persoane, în cea 
mai mare parte femei. O e- 
chipă managerială dinamică 
și elastică și un colectiv de 
oameni de înaltă calitate pro
fesională, crescuți aici în ani 
buni de angajament în mun
că, se luptă din greu cu vicisi
tudinile restructurării și priva
tizării, ale unui blocaj econo- 
mico-financiar neîndurător, 
reușind să se mențină pe linia 
de plutire, să înregistreze 
unele rezultate pozitive.

Nu ne așteptam ca dl ing. 
Aurel Bălan, directorul gene
ral al S.C. Matex S.A. Deva, 
să ne spună că soarta unității 
este una bună (câți directori 
pot spune azi acest lucru?!), 
însă din discuția cu domnia 
sa am reținut că prin eforturi 
deosebite, an de an, situația 
financiară este mai bună, sto
curile scad, unitatea produce 
și vinde.

- Dar nu prea își încasea
ză contravaloarea produselor, 
spune directorul mai în glumă, 
mai în serios. Dacă ar fi să 
facem un raport al datoriilor 
fabricii și al datornicilor ei, 
avem de încasat cam de trei 
ori mai mult decât avem de

Minori scăpați de sub 
supraveghere

Așa cum se întâmplă de 
multe ori, în ultima vreme mi
norii Mihai Popu și Ion Bogdan, 
fiind scăpați de sub suprave
ghere', au abandonat școala și 
s-au gândit și ei să dea o lovi
tură: în noaptea de 28/29 sep
tembrie, au pătruns în barul 
Marco Polio din Deva, forțând 
gratiile și un geam, de unde au 
furat bunuri în valoare de 1,8 
milioane lei. Din prejudiciu s-a 
recuperat 80 la sută. Minorii 
sunt cercetați pentru furt 
calificat și au fost depuși la 
Centrul de primire din Deva.

S-a dat de gol tehnica...
în urma unui control efec

tuat de lucrătorii biroului CCEF 
la Disco Max din Deva, apar
ținând de S.C. Tonson SRL Ora
dea, au constatat că Pal Tiberiu 
Eduard, fără antecedente pe
nale, angajat la discoteca ba
rului în calitate de barman - 
ospătar, în ziua de 12 noiembrie 
a.c., prin anularea punctelor 
introduse în aparate, și-a însușit 

plată. Și ne asumăm riscul de 
a ne servi beneficiarii, chiar 
dacă unii întârzie prea mult cu 
achitarea contravalorii mărfu
rilor livrate. Altfel ei se duc la 
alții. Noi i-am câștigat prin 
calitatea produselor pe care le 
realizăm și prin operativitatea 
în livrarea acestora și nu vrem 
să-i pierdem. Iar ei ne caută.

LA MATE*
Am traversat împreună cu 

dl director Aurel Bălan halele 
luminoase, mari ale unității, 
am văzut lumea la treabă și 
ne-am bucurat efectiv să 
constatăm cum, alături de 
războaiele de țesut cu su
veică, bat cu randamente de 
98 și 100 la sută cele mai noi 
și mai moderne mașini de 
țesut, asistate de calculator. 
„Sunt o adevărată avere a- 
ceste utilaje, ne spune dl di
rector. Din păcate nu prea 
avem ce le da de lucru”. Și o 
undă de tristețe îi brăzdează 
chipul.

Am reținut că nimeni în 
țară nu mai produce fir de 
viscoză. Singura unitate care 
mai realiza așa ceva - „Vis- 
cofil” București -, e drept, cu 
costuri mari și la o calitate 
îndoielnică, și-a oprit motoa
rele. Datoriile mari au dus-o 
la pierzanie. „Acum ne des
curcăm cum putem, aducând 
fir de viscoză din import, ne 
spune dl Aurel Bălan. Bun, 
dar și scump. N-avem altă 
soluție”.

Și am mai reținut o nemul
țumire a interlocutorului, care 
nu-i numai a sa și pe care o 
aprobăm întru totul și anume 
perceperea taxei pe valoarea

suma de 850.000 lei. Ca urmare 
a faptei sale, celui în cauză i s- 
a întocmit dosar penal, fiind 
cercetat sub aspectul infracțiunii 
de delapidare, în stare de li
bertate.

Fura din autoturisme
în timpul unei acțiuni orga

nizate de lucrătorii Biroului de 
ordine publică de la Poliția mu
nicipiului Deva, a fost depistat 
minorul Sebastian Fr. Vișan, 
elev la un liceu din Deva, care 
încerca să sustragă bunuri prin 
folosirea de chei potrivite din 
autoturismul 2 HD 9843. Din 
cercetările întreprinse, s-a sta
bilit că sus-numitul a mai comis 
5 furturi din autoturisme, furând 
bunuri în valoare’de peste 3 
milioane lei. Prejudiciul a fost 
recuperat și restituit părții pă
gubite. Minorul a fost cercetat 
pentru comiterea infracțiunilor 
de furt calificat și Parchetul a 
emis mandat de arestare pre
ventivă pe 30 de zile.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului Deva 

adăugată de către organis
mele financiare la emiterea 
facturilor pentru mărfurile li
vrate sau pentru prestațiile 
efectuate și nu la achitarea 
ei de către beneficiari, așa 
cum orice minte întreagă 
poate să înțeleagă și să ac
cepte. Iar atunci când unii nu 
reușesc să se conformeze 
acestei reguli aberante, tot 
organismele de control ale 
statului dau amenzi ustu
rătoare. Dar oamenii scrâș
nesc din dinți și își văd mai 
departe de treburile lor zil
nice, sperând că mâine va fi 
altfel, mai bine.

Iar acest mai bine se în
trezărește deja la Matex. Pe 
de o parte pentru că socie
tatea este privatizată cu 60 la 
sută, preluat de SIF Moldova 
și de cei care au depus aici 
cupoanele de acționar, restul 
de 40 la sută rămânând în 
proprietatea FPS. Pe de altă 
parte bate vânt prielnic pen
tru noua societate care fiin
țează în câteva hale ale a- 
cesteia și care se numește 
„Confex-Matex Internațio
nal”, specializată în domeniul 
confecțiilor. Ea funcționează 
deja Cu două linii de fabricație 
(producând pantaloni), ur
mând ca nu peste multă vre
me să ajungă la șase linii de 
fabricație, trecând și la con
fecționarea de blugi.

Dar despre activitatea a- 
cestei noi societăți, altă dată.

Ceea ce am vrea să mai 
notăm - optimismul dlui direc
tor Aurel Bălan, călit de prea 
multe greutăți, speranța dom
niei sale și a noastră că vor 
veni și zile mai bune pentru 
țară. Poate nu chiar după 
mult așteptata remaniere, 
oricum - după necesara 
schimbare.

mifiiHnwiiwmiiiti
Azi, ședința (tailiului local

Ședința pe luna noiembrie 
a.c. a Consiliului local Deva are 
loc astăzi, începând cu ora 14.

Pe ordinea de zi a ședinței, 
așa cum scrie în proiectul care 
ne-a fost trimis la redacție, figu
rează nu mai puțin de 13 punc
te, de importanță și interes pen
tru locuitorii Devei.

în plus vor fi prezentate 
concluziile Camerei de Conturi 
a județului Hunedoara în urma 
verificării modului de adminis
trare a patrimoniului munici
piului Deva, o informare referi
toare la vânzarea spațiilor de 
către RAGCL Deva și alta pri
vind contul de execuție buge
tară pe nouă luni din acest an.

Ghiieriul iol
Relativ bine protejată zona 

Primăriei municipiului de circu
lația autovehiculelor. Numai că 
obrăznicia unora nu ține cont de 
nimic. Două ghivece, deloc u- 
șoare, din fața magazinului "Ro- 
marta", au fost mutate în așa fel 
încât s-au creat două breșe prin 
care autoturismele circulă în 
voie din parcare prin fața Pri
măriei și invers.

Oare trebuie bătute în cuie 
sau unii oameni sunt ...bătuți în 
cap?!...

Așa cum am promis, re
venim cu răspunsurile date 
de mernbrii echipei execu
tive a instituției Primăriei 
Devei - Mircea Muntean, pri
mar, Alin Suciu și Dumitru 
Gâlcescu, viceprimari - la 
întrebările puse de ziariști în 
ședința de bilanț al activității 
după un an și jumătate de la 
instalarea în funcții.

întrebați despre nerea- 
lizările sau bilele negre din 
această perioadă, cei trei au 
fost unanim de acord că a- 
cestea s-au numit, în prin
cipal, incapacitatea de înca
sare a taxelor și chiriilor pe 
terenuri și clădiri de la o se
rie de agenți economici, unii 
- privatizați - având multe 
milioane de lei datorii.

Aceasta a însemnat dij- 
muirea bugetului local și im
posibilitatea executării anu
mitor lucrări programate, 
îndeosebi reparații de dru
muri. Calea de recuperare a 
restanțelor este cea juridică, 
spunea dl Alin Suciu, însă 
procesele durează mult, ba
nii se devalorizează, așa 
că... L-am rugat pe dl Mircea 
Muntean să ne spună care 
sunt relațiile între executiv și 
Consiliul local, știind de la
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Introducerea religiei între 
obiectele de studiu din învăță
mântul preuniversitar mai ri
dică probleme și chiar con
troverse. De aceea dl Robert 
Singer, directorul Liceului Teo
retic ,,Traian" Deva, se declara 
mulțumit de rezolvarea găsită 
aici acestei delicate probleme.

Despre ce este vorba? Con
ducerea liceului împreună cu 
diriginții și familiile elevilor au 
conlucrat, ajutându-i pe cei din 
urmă să opteze. Alegerea liberă 
a cultului a dus la constituirea a 
cinci grupe de elevi ortodocși și 
o grupă de catolici, care vor 
studia religia. în acest scop de la1 
protopopiatele ortodox și catolic 
au fost repartizați preoți care să 
țină orele de religie.

„Activitatea merge foarte 
bine și suntem bucuroși” - măr
turisea dl Singer. Acest lucru se r 
datorpază atât interesului ele- . 
vilor cât și faptului că la aceste I 

fața locului că unele hotărâri 
ale Primăriei sunt contestate 
de consilieri (cazurile benzi
năriilor Moli și Shell, de pildă).

- în general colaborarea 
este bună, hotărârile, docu
mentele supuse dezbaterii 
se analizează cu responsa

După un an și 
jumătate de la 

instalarea în funcții
bilitate și se adoptă, a venit 
răspunsul. Sunt însă câțiva 
consilieri, vreo șase-șapte, 
care au de cele mai multe ori 
opinii divergente, chiar și în 
chestiuni clare, temeinic fun
damentate, care urmăresc 
interesul instituției Primăriei, 
al obștii, ei făcând ca hotă
rârile să se tot amâne. Este, 
într-adevăr, și cazul benzi
năriilor Moli și Shell. Sunt 
discuții contradictorii și pe 
tema parcării auto din centrul 
municipiului, pe acea alee 
pietonală. Unii consilieri cer 
insistent desființarea ei. Noi 
credem însă că am făcut o 
treabă bună. De altfel am și 
închiriat respectiva parcare 
Clubului sportiv „Vega” De-

ore se folosește baza materială 
a liceului (casete audio cu mu
zică sacră și video cu material 
adecvat ș.a.). Iar preoții au fost 
plăcut surprinși de materialul 
ce li s-a pus la dispoziție.

Un alt aspect evidențiat în 
discuția cu dl director al lice
ului,,Traian” Deva a fost cel al 
refuzului unor părinți ca fiii lor să 
facă religie. Singurul impedi
ment, au spus ei, îl constituie 
supraîncărcarea orarului ele
vilor.

Dl Alexandru Hotăran, pro
topop, ne declara că din par
tea preoților ortodocși există 
deplină disponibilitate să pre
dea religia în liceu. Din păcate 
ordonanța care reglementează 
posibilitatea opțiunii pentru 
religia și cultul pe care elevii 
urmează să le studieze nu a 

Pagină realizată de: 
Dumitru GHEONEA, Viorica ROMAN, Sabin CERBU

va, care-l gestionează și din 
care își scoate unele venituri.

Referitor la lucrările de la 
Palatul administrativ, unde-și 
va avea sediul și Primăria 
Devei, dl primar spunea că 
este o mare povară pe ume
rii înguști ai bugetului local. 
Deși li s-au trimis construc
torilor scrisori de încetinire a 
lucrărilor pentru că nu vor 
avea de unde să le plăteas
că, aceștia au lucrat în para
lel la toate obiectivele, au 
întocmit Primăriei munici
pale devize peste puterile 
sale financiare, forțându-i 
apoi punga să plătească.

S-a intrat într-un con de 
umbră, sau mai bine zis de 
frig, și cu un alt obiectiv im
portant - extinderea și mo
dernizarea Pieței Centrale a 
municipiului -, al cărei ter
men de finalizare - sfârșitul 
lunii noiembrie a.c. - este 
deja compromis, iar un alt 
termen nu s-a pronunțat.

Are însă Primăria Devei 
și alte dureri de cap, acum 
când iarna a intrat în linie 
dreaptă către noi, dureri că
rora nu le găsește ori nu 
este ajutată să le găsească 
antidotul. Poate nu va fi o 
iarnă grea.

fost urmată de o altă măsură | 
necesară a Ministerului Edu- ■ 
cației Naționale. Este vorba de ! 
includerea religiei în planurile I 
de învățământ. De aceea, fiind | 
o materie opțională iar numă- ■ 
rul zilnic de ore și așa ridicat, j 
la alte licee s;a considerat că I 
nu mai au unde să plaseze și | 
religia în orar. >

Care dintre liceeni sunt [ 
mai câștigați? Folosește sau I 
nu cunoașterea religiei tine- | 
rilor? Firește că pot fi aduse ■ 
argumente pro și contra. Cre- ■ 
dința, morala creștină îi face I 
pe tineri mai buni. E drept și că | 
aceștia sunt suprasolicitați în ■ 
licee. Până se va găsi o soluție ■ 
viabilă poate n-ar strica să ne | 
amintim că în orice domeniu | 
ignoranța e dăunătoare și că . 
tot ce știm e un bun câștigat. ’
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Greșeli care ucid iubirea
■ - Tratarea partenerului ca pe o “mașină de sex”. 

(Chiar și după treizeci de ani de căsătorie, relațiile 
intime trebuie să fie asemenea unei “călătorii de 
plăcere”).

■ - Lipsa de curaj de a spune celuilalt ceea ce 
dorești cu adevărat.(Timiditatea are ca efect direct un 
profund sentiment de insatisfacție).

■ - Siguranța trăiniciei raportului cu partenerul. 
(Prea multă siguranță banalizează relațiile).

■ - Pierderea capacității de a se distra împreună 
la o glumă. (Chiar și la 70 de ani dacă te simți puțin 
copil, poți fi generos și poți iubi).

■ - Să dai o excesivă importanță fidelității
^conjugale.___________________________________________J

\i\aiii:aiiii:.ueii:

FAC TATĂ CUM POT CONCURENTEI
> ______ _________ __ >

Ilia, centru de comună cu 
dotări ce-o apropie de oraș, 
are firesc și un comerț ... 
dezvoltat. Sau cel puțin asta 
este impresia celui care fa
ce o plimbare între Primăria 
Ilia și Cinematograful 
“Lumina”. Magazinele, dife
rite ca profil și proprietate, 
se înșiră unul lângă altul, 
“concurența fiind mare” du
pă aprecierea unei inter
locutoare.

Un alt aspect care te iz
bește la comerțul de aici 
este restrângerea activității 
și spațiile rămase goale în 
magazinele Cooperativei de 
Consum Ilia. Unul dintre 
cele mai concludente 
exemple l-am întâlnit la 
magazinul ABC. Din spațiul 
existent azi e ocupată doar 
o mică parte, aproximativ 
jumătate din suprafața par
terului. Multitudinea raioa
nelor de altădată s-a 
restrâns (etajul este închis). 
Totuși marfă există și chiar 
diversă, aranjată cu bun 
gust. Cumpărătorii găsesc: 
dulciuri, mezeluri, pâine, 
conserve, obiecte de uz 
casnic, cosmetice, rechizite 
și câteva articole de îm- 
brăcăminte-încălțăminte. 
Funcționează aici și un 
mini-bar cu băuturi alcoolice 
și răcoritoare. Dna Maria 
Popa, șefa unității, susține 
că aprovizionarea se face 
ținând cont de cerințele 
oamenilor și că de acest 
lucru se ocupă dl Dorin 
Moise, președintele coo
perativei.

La magazinul 203 Ilia al 
SC “Retezatul” SA Deva, 
deși spațiul este mic, 
clientela era mai nume
roasă ca în primul. Era cău
tat uleiul vărsat, la 9300 lei/ 
litru, dar și alte produse 
alimentare. Dna Rodica 
Podelean, gestionară, spu
nea că de aici se 

aprovizionează și oamenii 
din satele din împrejurimi, 
pentru că prețurile sunt, 
susține dumneaei, mai mici. 

Din Librăria “Eminescu” 
Ilia a mai rămas doar firma. 
Spațiul e gol de multă 
vreme. Cum în ușa Cofe
tăriei “Violeta” am găsit-o pe 
șefa acesteia, dna Lucreția 
Costea care e și patroana 
SC Cipi Impex-Comprod 
SRL, am întrebat-o ce știe 
despre soarta spațiului din 
vecinătate. Ne-a spus.că ar 
vrea să-l preia, dar 
cooperația nu acceptă și

LUCRĂTOARELE 
COMERCIALE 

DIN ILIA

deocamdată se află în 
instanță această problemă. 
Elevii din Ilia și din zonă își 
procură rechizite de unde 
pot, de la alte magazine și 
buticuri, în timp ce librăria 
practic nu mai este. De 
altfel spații comerciale 
folosite... doar de păianjeni 
mai sunt în Ilia.

Un nume exotic - SC 
Safari Prod SRL - are un 
magazin mic și mixt, cu 
mărfuri alimentare și in
dustriale. Vânzătoarea 
Mioara Bulgăr afirma că cel 
mai bine se vând ali
mentele, aprovizionarea 
făcându-se și aici după 
cerințele clienților.

Singurul magazin și cu 
profil de aprozar este SC 
Fructo-Flora SRL, care 
desface însă și alte mărfuri. 
Dna Ana Coste, vân
zătoare, susținea că varza 
are mai mare căutare spre 
deosebire de mere și că 
acestea sunt achiziționate 
de la particulari. în pofida 
faptului că fiecare are de 

bine de rău pe acasă 
legume-fructe, aprozarul 
merge binișor.

Am remarcat la SC Pla- 
com SRL Ilia amabilitatea 
cu care dna Floarea 
Naszui își întâmpină 
clienții. Patroana societății, 
cunoscută mai ales prin 
activitatea de confecționat 
plapume, prin acest 
magazin vinde și marfă la 
mâna a doua, adusă de la 
Deva. Ne spunea că 
“lumea nu mai ia marfă 
curentă (nouă - n.n), 
preferă hainele aduse din 
străinătate". Poate și 
pentru prețurile mici care 
permit multor oameni să-și 
cumpere articole de îm
brăcăminte de aici.

Activitatea societății 
dnei Naszui include și ba
rul aflat în aceeași clădire, 
unitate care impresionează 
prin curățenia și ambianța 
creată de fețele de mese, 
de husele fotoliilor, de 
perdele și draperii. Totul dă 
impresia de intimitate și de 
rustic în același timp. Aici 
am găsit chiar mai mulți 
clienți ca la magazine. Și 
patroana ne spunea că de 
la lăsarea serii va fi plin 
barul cu cei sosiți din timp 
să-și ocupe un loc pentru 
târgul de a doua zi.

Și la Ilia ca și în alte 
locuri comerțul îți oferă 
aceleași fețe: comercianți, 
în cazul nostru femei, 
preocupați să asigure 
oamenilor cele necesare, 
să facă față concurenței, 
dar și probleme specifice 
cooperației din mediul 
rural. Am întâlnit vânză
toare amabile și zâm
bitoare dar și unele care 
abia răspundeau la 
întrebări.

Viorica ROMAN 
Cristina CfNDA

LrlxlLbLL: irlE 
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*** Crema antirid 
preparată din 70 g miere de 
salcâm, 20 g ceară albă 
lichidă și 10 g lăptișor de 
matcă, având grijă ca 
amestecul să nu depășească 
temperatura de 30 de grade 
C, rivalizează cu oricare 
produs de marcă. Avantajul 
este că această cremă costă 
mult, mult mai puțin decât 
cele din comerț.

♦♦♦ Alifia împotriva 
arsurilor se realizează 
amestecând 100 g miere cu 
100 g glicerina. Aplicată pe 
arsură efectele apar Imediat.

La „piața rușilor” din Deva se găsesc de toate și 
la prețuri acceptabile chiar și pentru vârsta a treia. 

Foto: Anton SOC AC!

Știu că nu toate feti
țele ce s-au născut în 
această lume - oare chiar 
să fie “cea mai bună din
tre lumile posibile”? - au 
fost și sunt atât de noro
coase precum am fost eu, 
pentru că părinții mei și- 
au dorit și au știut că vor 
avea o fetiță cu mult 
înainte de a mă naște.

în India a fi femeie 
este într-adevăr o vină, 
fetițele pot fi abandonate 
sau practic aruncate 
doar pentru că nu s-au 
născut cu sex masculin. 
Dacă acolo această 
“vină” nu ar fi pusă pe 
seama creării zestrei ce 
trebuie să însoțească o 
fată la vremea măriti
șului, aș spune că vina 
vine încă de la Eva, iubi
ta și atât de curioasa 
noastră rădăcină comu
nă. Eva a fost simbolul 
păcatului secole în șir și 
în același timp eticheta 
vinovăției oricărei femei. 
Când iubiții noștri se
meni - bărbații - ne-au 
marginalizat atâta 
timp, au uitat că 
Dumnezeu a creat OM, și 
acest om l-a creat femeie 
și bărbat. Chiar și meta
fora că Dumnezeu ar fi 
creat femeia din coasta 
lui Adam arată că a

V-

creat-o ca egal al băr
batului, doar putea să 
ia un os din ceafă, sau 
un os din talpă. Eva, cea 
condamnată pentru a fi 
împins pe bietul și ino
centul Adam în păcat... 
Dar dacă nu era Ea, 
poate mai eram și azi 
inocenți și neștiutori, 
pașnici și iubitori, dar 
nu știam, ce e binele șiwa 
răul. Căci Eva, chiar și 
vina de a fi fost curi
oasă, a vrut să o împăr
tășească lui Adam și de 
atunci el o blamează me
reu. Poate lui i-arfi plă
cut să rămânem ino
cenți, să ne tot uităm cu 
teamă și suspiciune la 
Lună și stele crezând că 
Pământul e o farfurie ce 
cuprinde doar Edenul.

Și dacă toată ino
cența și minunata viață 
în Eden au fost zădăr
nicite, dacă azi putem fi 
buni sau răi, și o știm 
aceasta, este pentru că o 
femeie numită prea 
păcătoasă, a fost și 
curioasă asumăndu-și 
vina de a fi femeie. 

___________ îna DELEANuJj

GRUPA
SANGUINĂ ȘI 
IUBIREA < I)

S-a descoperit că in rela
țiile amoroase cheia o deține 
grupa sanguină. Com
portamentul femeii este dat 
de' grupa sa sanguină.

GRUPA O - 
„ FOC Șl PARĂ”

Sentimentele celor cu 
această grupă sunt pro
funde, caracterul aproape 
Integru. Detestă ranchiu
na, minciuna șl fățărnicia, 
fiind foarte realist 
Defecte - o anumită Iras- 
cibllitate, chiar agre
sivitate, încăpățânare, 
orgoliu sau aroganță. 
Când se îndrăgostesc, 
destul de des, pârjolesc 
totul în calea lor, sunt 
“foc și pară”. Dar sunt 
pretențioase, preferând 
bărbații inteligențl și 
așteptând să fie 
admirate, să li se pună în 
valoare calitățile. Trebuie 
să fie atente pentru că 
sunt prea posesive și 
deci geloase.

(Caracteristicile celor
lalte grupe sanguine vor 
apărea în numerele 
viitoare de “Femina")

Femeile sunt cele mai 
preocupate să fie în pas cu 
moda. Dar atitudinea lor di
feră de la un continent la altul 
și chiar de la o țară la alta.

Americancele acceptă o 
modă stridentă, încărcată de 
bijuterii scumpe pentru a-și 
etala bogăția.

Franțuzoaicele abordează 
moda șic, cu detalii care le 
subliniază feminitatea. Un 
amănunt cochet și o ținută 
sexy le preocupa pe fran
țuzoaice.

Italiencele preferă toale
tele simple, bine croite, din 
materiale de calitate.

Japonezele încearcă să 
imite moda occidentală, 
chiar dacă nu se simt prea 
bine în această ținută. Pen
tru ele moda este o obli
gație.

Englezoaicele sunt adep
tele comodității, ultimul cu
vânt al modei lăsându-le 
reci. Vor să se simtă bine și 
poartă pulovere lălăi, fuste 
mai largi.

n -------------------------------

In tabăra din In’Gall cor
turile din piei de 

animale sunt neschimbate 
de secole. întregul popor 
tuareg își dă întâlnire aici. 
“Oamenii albaștri”, acești 
vagabonzi ai deșertului, ve
nind din Nigeria, Mali, 
Algeria, Mauritania, Bukina 
și Libia, parcurg uneori sute 
de kilometri fără busolă sau 
hartă și fără a ști nimic 
despre cer și pământ. Vin 
pentru marea sărbătoare 
anuală “Cura salină", care 
are loc în timpul sezonului 

ploios, atunci când aversele 
fac să iasă sarea din pă
mânt.

“Cura salină” este singura 
ocazie pentru tuaregi de a 

DE PE ALTE MERIDIANE
pune la cale căsătorii și ali
anțe între familii, de a vinde 
și a cumpăra vite. Săr
bătoarea începe cu cântecul 
bărbaților, puternic și grav, 
acompaniat de tam-tam-urile 
tobelor și de țipetele fe
meilor. Undeva, în mijloc, 

două femei dansează în ge
nunchi frenetic, până la extaz, 
în timp ce o a treia este deja 
în transă. Ceremonia este 
închinată seducției feminine, 

iar machiajul feței, dansul 
excentric și senzual sunt im
portante pentru a-i fermeca 
pe bărbați. Când festivitatea 
s-a sfârșit, tuaregii se răs
pândesc rapid, în toate 
direcțiile, înainte ca soarele 
să împrăștie norii de pe cer 

iar deșertul să devină de 
netraversat. Se vor re
întâlni, în același loc, peste 
un an, atunci când va 
începe din nou sezonul plo
ilor. Atunci femeile trebuie 
să fie din nou frumoase. 
Deșertul este cel care are 
grijă de frumusețea lor, pă
mântul și henne - o pudră 
specifică, afrodisiacă - 
reprezentând “trusa de ma
chiaj” cu ajutorul căreia ele 
își accentuează privirea 
misterioasă.
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PNȚCD condamnă atacurile nefondate la»

adresa Bisericii
Uzinele Constructoare de Mașini din Reșița - 

j principalul furnizor al concernului General Motors j

Conducerea PNȚCD 
respinge atacurile nefondate 
la adresa Bisericii și Arma
tei, a declarat Gabriel Țepe- 
lea, prim-vicepreședinte al 
partidului. într-un comunicat 
dat publicității, se arată că 
„PNȚCD condamnă cu ho
tărâre orice etichetare fără 

probe indubitabile a unor 
persoane sau instituții".

Rezervele față de unii 
membri ai unei comunități 
nu îndreptățesc generalizări 
de tipul „Biserica a cola
borat cu Securitatea” sau 
„Armata a înăbușit în sânge 
revolta de la Timișoara”, se 

spune în comunicat. „Ase
menea afirmații, în care se 
pune semnul egalității între 
particular și general, nu ser
vesc adevărul, seamănă 
confuzii și reinstaurează 
între cetățeni suspiciunea”, 
precizează conducerea 
PNȚCD.

| Uzinele Constructoare de
■ Mașini din Reșița (UCMR) au 
! devenit oficial primul furnizor 
I din afara Statelor Unite al 
I concernului General Motors, 
| transmite corespondentul 
| MEDIAFAX. După ce o dele-
■ gație condusă de vicepre- 
' ședințele concernului Ge- 
I neral Motors a inspectat 
k

UCMR, firma americană a 
transmis reșițenilor o scri
soare de intenție, în care le 
comunică că au acceptat 
colaborarea în domeniul fa
bricării de locomotive.

începând din 1998, 
UCMR a primit comanda de 
a prelucra 70 de blocuri mo
tor pentru locomotivele ame

ricane. General Motors reali-1 
zează 65% din locomotivele ■ 
produse în lume. în 1999,! 
valoarea producției realizate' 
de UCMR pentru concernul I 
american va depăși 4,5 mili-1 
oane de dolari. s

în 1997, 35 la sută din! 
producția societății reșițene I 
a fost exportată. I

y
r 
I
I 
I
I
I 
I

inflația-mai mare în 
urma indexărilor salariale

! Premierul Victor Ciorbea a 
I declarat că inflația a crescut în 
1 ultima lună ca urmare a inde- 
| xărilor salariale și a relaxării
■ premature a politicii monetare și 
! valutare dusă de BNR. Ciorbea 
I a adăugat că „inflația va fi ținută 
| sub control până la sfârșitul
■ anului și total anul viitor”.
J Guvernatorul BNR, Mugur 
| Isărescu, a declarat în cursul 
• acestei săptămâni că, în Ro- 
I mânia, inflația are o puternică 
I componentă structurală, aceas- 
| ta scăzând cu atât mai greu cu
■ cât „vor merge mai încet refor- 
' mele structurale”. „Orice întâr- 
| ziere a reformelor structurale,
■ orice revenire datorată presiu- 
Jnilor sociale ale sindicatelor 
I trimite câte un puseu inflațio-

Optimism in privința schimburilor comerciale

Obiectivul propus de Ro
mânia și Turcia, ca nivelul 
schimburilor comerciale bilate
rale să ajungă la 1 miliard de 
dolari pe an, devine realizabil, a 
arătat președintele Emil Con- 
stantinescu, după întâlnirea cu 
omologul său turc, Suleyman 
Demirel. După primele șapte 
luni ale anului în curs, volumul 
schimburilor comerciale dintre 
România și Turcia a fost de cir
ca 400 milioane dolari. Specia
liștii apreciază însă că, în ulti
mele luni ale anului, acesta s-ar 
putea dubla, atingându-se astfel 
plafonul stabilit pentru 1997, și 
anume 800 milioane dolari.

Constantinescu consideră 
că schimburile comerciale ro- 

nist", a precizat el. Isărescu a 
mai arătat că BNR a atras aten
ția referitor la apariția unor pu
seuri inflaționiste, datorate unor 
ajustări de prețuri. în opinia 
guvernatorului BNR, unul dintre 
factorii care au condus la creș
terea inflației este ponderea 
componentei serviciilor îp cadrul 
indicelui prețurilor de consum, 
care în ultimele luni a înregistrat 
o creștere de până la 100%. 
Mugur Isărescu consideră că 
dacă se va reuși ținerea sub 
control a masei monetare și se 
va rezista la toate presiunile ce 
vor apărea în preajma sărbăto
rilor, s-ar putea ca tendința pe 
care o are inflația în prezent să 
fie în scădere până la sfârșitul 
anului. El preconizează că în

mâno-turce vor cunoaște „un 
nou avânt" după ce acordul de 
liber schimb încheiat de cele 
două țări va intra în vigoare. 
Acest fapt s-ar putea petrece în 
maxim două săptămâni prin 
ratificarea documentului de 
către parlamentele celor două 
țări și, ulterior, prin promulgarea 
legilor corespunzătoare, a a- 
preciat Emil Constantinescu. El 
a avut o serie de convorbiri, la 
Palatul Cotroceni, cu preșe
dintele turc Suleyman Demirel, 
cu prilejul vizitei efectuate de 
acesta la București. Cei doi șefi 
de stat au abordat aspecte con
crete privind investițiile firmelor 
turcești în România, precum și 
chestiuni legate de participarea

\
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luna noiembrie inflația va fi mai | 
mică de 5%, iar pentru anul ■ 
viitor aceasta nu va depăși o ■ 
rată lunară de 3%. în luna fe- | 
bruarie, în momentul încheierii ■ 
acordului de împrumut cu FMI, ! 
prognozele oficiale indicau o I 
rată a inflației pentru această | 
perioadă de 1,5% - 2,2% și o ■ 
rată anuală (decembrie 1996 - 1 
decembrie 1997) de 90%. Ca | 
urmare a unor corecții mai ac- ■ 
centuate ale prețurilor, în vară a ! 
fost modificată prognoza, ești- I 
mându-se un nivel de 130% | 
pentru acest an. în acest mo- ■ 
ment și acest nivel a fost depă- 1 
șit, creșterea prețurilor de con- | 
sum față de decembrie 1996 ■ 
fiind de 130,7%. Rata inflației a : 
fost în luna octombrie de 6,5%. I 

y

companiilor românești, de stat 
și private, la realizarea unor 
proiecte în Turcia în domeniul 
construcțiilor de hidrocentrale, 
termocentrale și conducte pe
troliere.

Pentru dezvoltarea acțiu
nilor firmelor turcești în Româ
nia, „Eximbank" Turcia va acor
da un credit, acordul ce va fi 
încheiat în acest sens fiind a- 
proape finalizat. La finalul con
vorbirilor, președintele Constan
tinescu a conchis: „Relațiile 
româno-turce sunt un model de 
cooperare pe toate planurile". 
La rândul său, Suleyman De
mirel și-a exprimat convingerea 
că România și Turcia vor fi mem
bri parteneri în NATO și UE.

Banca Dacia Felix ar putea sâ-si 
reia activitatea din 2 decembrie

Președintele Băncii Dacia 
Felix, loan Mînecan, a decla
rat că, în urma admiterii pla
nului de redresare de către 
Tribunalul Cluj, banca ar pu
tea să-și reia operațiunile 
începând cu data de 2 de
cembrie a.c., transmite cores
pondentul MEDIAFAX.

Președintele Băncii Dacia 
Felix susține că actuala con
ducere a băncii trebuie să 
aibă șansa să dovedească 
viabilitatea actualului plan de 
redresare pentru a dovedi că 
banca poate redeveni una din 
băncile importante românești. 
Mînecan a precizat că condi
țiile impuse de Tribunalul Cluj 
sunt în avantajul băncii și vor 
permite buna funcționaro a 
acesteia. Adunarea Generală 
a Acționarilor care va trebui să 
aprobe aceste condiții va fi 

convocată doar în luna ianu
arie sau februarie a anului 
viitor, după întocmirea bilan
țului pe anul 1997.

Președintele BDF afirma 
că, până în prezent, condu
cerea băncii nu a reușit să 
concretizeze nici un contract 
de finanțare, dar susține că 
acest fapt a fost în mare mă
sură influențat de atitudinea 
ostilă pe care a avut-o Banca 
Națională a României față de 
banca clujeană.

Judecătorul sindic loan 
Georgiu declară că planul ad
mis de Tribunal, care prevede 
rambursarea sumelor către toți 
creditorii din sumele recupe
rate de la debitori, are sufi
ciente elemente pentru a reuși. 
El afirma că ritmul recuperărilor 
de la debitori este, în prezent, 
de un miliard de lei zilnic. 

Georgiu precizează însă că, în 
cazul în care unul dintre credi
tori va face recurs, în termen 
de 15 zile de la decizia Tribu
nalului Cluj, banca nu își va 
relua activitatea până la solu
ționarea cauzei. în data de 17 
decembrie, Curtea Supremă 
de Justiție se va pronunța asu
pra recursului formulat de BNR 
împotriva deciziei Curții de 
Apel Cluj de a respinge hotă
rârea Băncii Naționale de re
tragere a autorizației de func
ționare a băncii clujene.

în cazul în care CSJ va 
admite recursul Băncii Națio
nale, decizia Tribunalului Cluj 
de a admite planul de redre
sare devine nulă, iar Banca 
Dacia Felix intră în procedura 
de faliment.

/-----------------------------
| Președintele PNȚCD, 
J Ion Diaconescu, a declarat
■ că partidele din coaliție au 
I ajuns la un compromis în 
| privința remanierii guverna- 
| mentale. „S-au armonizat

punctele de vedere”, a 
spus liderul țărănist, pre
cizând că liderii partidelor 

I de la guvernare vor mai 
| avea o ședință în această 
| săptămână în vederea fina- 
I lizării listei de remaniere.
■ Ion Diaconescu a luat atitu- 
I dine împotriva declarațiilor 
1 critice formulate de PNL și

Soluție de compromis la problema remanierii
PD la adresa PNȚCD. El a 
precizat că, în cazul Minis
terului de Finanțe, reven
dicat de PNL, nu este cazul 
să fie acceptată o rocadă. 
Dificultățile apărute în acti
vitatea acestui minister „nu 
sunt legate de persoane”, a 
afirmat președintele 
PNȚCD, care consideră că 
schimbarea lui Mircea Ciu- 

mara cu Viorel Cataramă 
sau George Danielescu sau 
Dan Rușanu (nume propuse 
de liberali) „nu ar aduce un 
suflu nou, revoluționar".

în opinia lui Diaconescu, 
declarațiile unor reprezen
tanți ai PD privind o even
tuală părăsire a guvernului 
„nu-și au justificare pentru 
bunul mers al coaliției”. Ast

fel de declarații creează o 
stare de suspiciune între 
partenerii de coaliție și sub
minează activitatea Execu
tivului, consideră președin
tele PNȚCD. „Partidul De
mocrat nu are motive să ia
să de la guvernare”, a spus 
Diaconescu. El apreciază că 
PD și PNL invocă principii, 
dar, în fond, în cadrul nego

cierilor „ei nu cer decât pla
sări de persoane”. Surse din 
conducerea PD au declarat 
agenției MEDIAFAX că a- 
cest partid ia în calcul posi
bilitatea ieșirii din guvern, 
din cauza blocării de către 
PNȚCD a negocierilor pri
vind remanierea.

Liderul PD, Petre Ro
man, a precizat însă, într-o

---------------------_--------------
declarație pentru PRO TV, ■ 
că nemulțumirile PD sunt! 
generate doar de încetini- ' 
rea reformei. La rândul său, I 
vicepreședintele PD Traian | 
Băsescu a declarat agenției | 
MEDIAFAX că PD nu are ■ 
pretenții vizând dobândirea ! 

de noi funcții în Executiv. ' 
„Contez pe înțelepciu-1 

nea politică a partidelor din | 
coaliție”, a conchis liderul | 
țărănist, care a evitat să o-. 
fere infqrmații asupra corn-1 
promisului realizat între for-1 
țele aflate la guvernare. | 
________________ y



VÂNZĂRI 
CVMPÂRÂR1

• Vând teren intravilan în sta
țiunea Geoagiu-Băi. Informații 058/ 
733608. (3924)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Tel. 219325 
(9365)

• Vând garsonieră Simeria, str. 
1 Decembrie, bl.102, ap.17(3964)

• Vând casă, grădină, Uroi. 
Informații Simeria, Ion Creangă, 14. 
(9380)

• Vând apartament două camere, 
Deva, Liliacului. Informații 232131, 
222187(9398)

■ Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, Zamfirescu, tel. 226715, 
227426. (9397)

• Vând autocamion Saviem, 
stare bună, preț convenabil. Geoa- 
giu sat, Progresului nr.44. (9386)

• Asociația Țăranilor Liberi 
Romos vinde prin licitație urmă
toarele: tractor U 650, remorcă, plug, 
semănătoare porumb, M.A.U. în data 
de 26.12.1997(9387)

• S.C. Comsim S.A. Simeria 
anunță vânzarea la licitație în data 
de 3 decembrie 1997, ora 10, la sediul 
societății, a microbuzului marca 
Volkswagen, înmatriculat, an fabri
cație 1983. Relații suplimentare la 
tel.'054/661513 (9390)

• Vând Dacii, orice tip, zero km. 
Tel. 094/535799,058/733113.(9396)

• Vând urgent Nissan Bluebird, 
an de fabricație 1990, stare foarte 
bună,Deva tel. 233516 (9625)

• Vând Miniboss Ford, Diesel, 
neînmatriculat și talon.Oraștie,tel. 
642385(9251)

• Vând autoturism marca Audi 
100, Diesel, an fabricație 1986, 
înmatriculat. Informații la tel. 762155. 
(2686)

• Vând tractor L 445, 1987, 
drujbă Macullocn, nouă,LISA. Tel. 
724810(9170)

• Vând Dacia 1307 Pick-up, 5 
locuri, plus marfă, zero km. Relații 
tel. 723080. (9172)

• Cumpărăm semințe dovleac 
(bostan), orice cantitate. Căutăm 
colaboratori. Informații tel 069/ 
424696,853689.(3921)

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

• Vând motocultor Diesel, 10 CP 
plus plug, freză, motocositor de 1,40 
m, tel. 212463. (9627)

• SC Ana Exim SRL Deva vinde 
sobe teracotă, la comandă, cu trans
port la domiciliu. Tel. 054/620411 
(9376)

• Vând mașină universală 
tâmplărie, Deva, str. Crișan, nr. 8, 
după ora 16. (9629)

• Vând antenă satelit, completă, 
cu telecomandă, un milion lei. Tel. 
642234 (3199)

PIERDERI
• Pierdut certificat acționar pe 

numele Muntean Valerica. îl declar 
nul. (9629)

• Ofer pentru închiriat apar
tament 2 camere. Tel. 231534, orele 
16-18.(9623)

• S.C.Suinprod SA Orăștie 
organizează licitație pentru închi
riere grajduri în Ferma 3, Orăștie. 
Licitația va avea loc în data de 
11.12.1997, ora 10, la sediul societății 
din Orăștie, str. Luncii, nr. 1. Tel. 
641640.(3200)

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

• Caut garsonieră sau aparta
ment pentru închiriat, termen lung. 
Tel. 724915 (9168)

OFERTEDE 
SERVICII

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

• Angajăm ingineri electronică, 
automatizări, calculatoare, teleco
municații și economiști. Condiții de 
salarizare deosebite. C.V. la C.P. 
22, O.P. Deva 6. (9755)

• Agenție de marketing și publi
citate angajează 20 de tineri 
dinamici, cu posibilitate de promo
vare și câștiguri de 50-100.000 lei/ 
zi, studii medii sau superioare, as
pect fizic plăcut. Tel. 612605. 
(9354)

• Societate comercială anga
jează distribuitori locali și în țară. 
Caută transportatori cu mijloace 
auto 1-2 tone. Tel. 219300, 230793. 
(9395)

• S.C. ADP Timișoara - șantier 
Deva angajează inginer mecanic 
auto, șef coloană auto. Informații 
la sediul firmei, Deva,str. Rîndunicii 
nr.3/A, tel. 054217321.(9402)

• Firmă mixtă româno-italiană, 
reprezentanta "Polyglass" în 
România, caută reprezentanți 
locali, firme specializate în hidro- 
izolații. Tel. 069/423060,443017. 
(OP.150)

• Firmă de marketing și publicitate 
angajează 20 de tineri cu studii me
dii sau superioare, cu posibilitate de 
câștig între 30-60 mii/zi și promovare 
rapidă. Informații la tel. 615390. 
(9414)

• Societatea Proteus din Orăș
tie vă oferă produse electro- 
casnice Arcopal, Cristal și noua 
gamă de încălzire centrală, cazane 
cu gaz și calorifere, realizate de 
firme prestigioase "ZASS" Ger
mania, "TRACY" Franța și "BIASI" 
Italia. Pentru a 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 magazinul din Orăștie, str. 
Unirii nr.81, pe șoseaua națională. 
Cu noi, sezonul rece trece 
mai suportabil! (3175)

DIVERSE
• S-a înființat Asociația familială 

aparținând domnului Moconi Petru, 
din Ciula Mică, practicând activitate 
de comerț.(9394)

• S.C. Paulla Trans SRL Deva 
reclamă furtul CEC-ului barat pentru 
materiale, seria D.000-Nr.00095526 
- 00095550 și a ștampilei rotunde. 
(9635)

Comemorări
• Rodica! Ai fost pentru noi în 

viață/ Un glob mare de lumină/Ai 
plecat lăsând în urmă/ Numai 
lacrimi și suspine.S-au scurs 3 ani 
de când ne-a părăsit cea care a 
fost

IANOȘ VIORICA RODICA, 
născută FABIAN.

Parastasul de pomenire joi, 27 
noiembrie, ora 11, la Cimitirul Catolic 
Deva. Dumnezeu să te odihnească 
în pace! Mama, tata, fratele și toți 
aceia care te mai păstrează în 
sufletele lor. (9392)

• în 27 noiembrie 1997 se 
împlinesc 6 săptămâni de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna scumpul 
soț, tată și bunic

IOAN SÎRBU

din Ghelar. Dumnezeu să-l ierte! Fa
milia îndoliată. Parastasul de pome
nire la Biserica Ortodoxă din Ghelar, 
în data de 30.11.1997. (9174)

• Astăzi se împlinesc 6 săptă
mâni de când ne-ai lăsat cu inimile 
zdrobite, scumpul nostru fiu, soț, tată 
și socru

BÎC PETRU

Florile și lacrimile noastre îți vor 
veghea întotdeauna mormântul. Nu 
te vom uita niciodată. Familia. 
(9401)

î “ PROPACT“ |

’ COMITETUL FILIALEI [ 
i JUDEȚENE HUNEDOARA i 
î CONVOCATOR | 

| Convoacă la a Il-a Con- | 
| Icrinlă județeană de dare | I de seamă și alegeri dele- . 
1 gații și membrii de sindicat • I care doresc să participe. i 
| Conferința va avea loc | 
| duminică, 30 noiembrie | I 1997, ora 10,00, la sediul . j din sir. 1 Decembrie, . 
J nr.30, et.I. (9770) ‘
■ Președinte Miliții Ionel 1 
I Secretar Ciorogaru Ronndun I 
k________________ y

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de 
a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA IANUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE 
POȘTALE.
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, la factorii poștali, la firma RODIPET, în 
numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

APARTAMENT AMENAJAT CA SEDIU DE FIRMĂ 
situat în Deva, pe DN 7 - Calea Zarandului, la 

parterul unui bloc de locuințe.
> mobilat
> grilaje metalice la ferestre
> instalație alarmare electronică
> linii tel/fax

Relații la tel.: 211275

x
Societate comerciala

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

r ■ BERE^I
SILVA l/2~

REGUN1/2 RACHIU ALB 25

ROM 30 I
VODCĂ 30*  Bj 

r w '' • J

• Familia Bolboașă, soțul Titi și 
fiica Mirela, mulțumesc din suflet 
tuturor celor care au fost alături 
de ei, la greaua pierdere a soției și 
mamei

GEORGETA (GIGEA)

rudelor,vecinilor, prietenilor și 
colegilor de la U.P. Teliuc și S.C. 
Matex SA Deva.(9171)

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică
Relații la depozitul-magazin din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

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

ÎHCHIRIEM DEPOZIT
O Suprafața - 140 mp;
O Rampă încărcare auto;
O Acces individual.

Relații la telefon 211275.

SOCIETATE COMERCIALA SPECIALIZATĂ ÎN BIROTICĂ
(calculatoare, copiatoare, faxuri și altele)

angajează TEHNICIENI [INGINERI SERVICE]
- experiență minimă în domeniu;
- carnet de conducere „B" (mașină personală - avantaj);
- abilități în comunicare;
- motivație.

Scrisoarea de intenție și C.V. se depun la căsuța 
poștală nr. 396, O.P. 1, 3400 CLUJ
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[banca agricolă
- FILIALA IIATEGI 

organizează licitație în ziua de 03 dec. 
1997, ora 10,00, la sediul băncii din 

Hațeg, str. Bisericilor, nr.2,
pentru vânzarea următoarelor active:

ECONOMISIȚI TIMP Șl ENERGIE 
CÂȘTIGÂND ÎN CONFORT

# tencuieli uscate din gipscarton
# pereți despărțitori din gipscarton
# tavane suspendate

Reprezentanța

SIMAKOI Deva, Bv Decebal Bl P
Tel/fax: 054-211053

> Clădire Cantină situată în Hațeg, str. Sarmi- 
zegetusa, nr. 4 - proprietatea SC Agrocom Hațeg;

> Tractoare U 650 14 buc.
> Combine cereale 4 buc.
> Autobene RABA 2 buc.
> Autobenă SAVIEM 1 buc.
> Vindrover 1 buc.
> Plug PV 2 4 buc.
> Remorcă basc. RM 2 buc.
> Remorcă basc. 2 RBB 2 buc.
> Grapă cu disc 1 buc.
> Semănătoare SCP - SUP 2 buc.
> Mașină scos cartofi 1 buc.
> Presă balotat 2 buc.

Vineri, 28 noiembrie ora 11, la Casa de Cultura 
din Deva are loc o prezentare a produselor 

Rigips (cu demonstrații practice) 
la care sunt asteptati toti cei interesați!

INSTALEAZĂ

Utilajele se află la sediul SC CLC Agricola 
Bretea Strei.

> Tractor U 650
> Remorcă RM 2
> Plug PP3
> Disc GD 3,2
> Autoturism Dacia 1300
Aceste utilaje se află Ia familia Crișan Emil, corn. 

Densuș, nr. 43.

> Autoturism Dacia 1300 proprietatea familiei 
Simedroni Miron, Răchitova, nr. 205.

Lista cu prețurile de pornire se află la Banca 
Agricolă, filiala Hațeg.

. Informații la telefon 770492.

'regia ACTOXOJlÂ 1>E 
INTERES LOCAL 

HUNEDOARA 
ANUNȚĂ

Organizarea licitației directe pentru închirierea 
următoarelor spații comerciale:

O Str. Ghe. Lazăr, nr.6
E> în suprafață de 68 mp și 188 mp - beci
E> profil de activitate: - comercializare și con
sultanță pentru centrale și microcentrale 
termice;

® SC3 M IV - în suprafață de 46 mp - profil de 
activitate prestări servicii

Licitația va avea loc la sediul regiei din 
Hunedoara, B-dul Republicii, nr. 5, în data de 11 
decembrie 1997, ora 10,00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
k regiei sau la tel. 711554. j

car 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; 
y Sisteme de interfonie și videointerfonie; 
y Alarme auto;
y Geamuri termoizolatoare și securizante;

CU PYBOSTOP VEȚI FI MAI ÎN SIC’URAMĂ!
I I

în 1 dec. 1997 
firma chineză

S C. HING SHING
S^c. Siderurgica xxĂ

De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

IJerey Phiș
&4
Imprimante^

Calculatoare

i Rețele_______________dț

C opiatoare^D
Deva. Bdul Decebal, bl. 

,Q) 212726; 218205

COOPERATIVA DE CONSUM^

cu sediul în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 8

ANGAJEAZĂ
în conformitate cu Legea 22/1969: 
MECANIC - AUTO categoria VI

Condiții: Școala profesională, vechime peste 
10 ani, domiciliul în Orăștie.

Informații suplimentare la telefon 642393

HUNEDOARA
cu sediul în Hunedoara, 

str. Piața lancu de Hunedoara, nr.1, 
județul Hunedoara,

Organizează licitație publică cu 
preselecție și ofertă în plic sigilat pentru 
"Activitatea de exploatare a Haldei de 
Zgură Buituri"

Caietul de sarcini necesar întocmirii ofertelor 
poate fi procurat contra sumei de 100.000 lei, 
zilnic, de la sediul societății. Direcția Dezvoltare 
Mecano-Energetică.

Pentru a participa la licitație ofertanții tre
buie, pe lângă capacitatea juridică, să dove
dească și capacitatea tehnică și economică de a 
desfășura activitățile preconizate.

Informații suplimentare privind caietul de 
sarcini se pot obține de la domnul ing. Babeș 
Ovidiu, director DME, la telefoanele 054/215904 
sau 054/716121, interior 1020.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 
30.01.1998.

Preselecția ofertanților va avea Ioc la data de
15.02.1998. ora 10, la sediul societății, sala DME.^

COMM&UM SRL BUCU1&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!

VINOE
prin licitație, în data de 09 decembrie 1997, purcei 
din gospodăria anexă.
Relații suplimentare la telefoane: 211150;
214040 - interior 115 - Biroul Administrativ.

7
i
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Dintr-un buletin informativ al 
Organizației patronale a Socie
tăților comerciale pentru pro
ducerea, industrializarea și co
mercializarea cărnii de porc am 
aflat o serie de date îngrijo
rătoare pentru starea și evoluția 
zootehniei românești. între 
altele, comparativ cu 1989 
efectivele de animale existente 
la începutul acestui an pe total 
țară au fost mai reduse cu 2,6 
milioane bovine, 6,1 milioane 
ovine și caprine, cu circa 3,4 
milioane porcine și cu 35 mili
oane păsări. Cu totul dramatică 
este situația complexelor 
specializate pentru creșterea 
porcilor și a păsărilor. Cu toate 
că aceste complexe ar permite 
producerea anuală a 950 mii t 
carne de porc în viu, 350 mii t 
carne de pasăre în viu și a 3,5 
miliarde ouă s-a ajuns ca în anul 
trecut acestea să mai producă 
abia 33 la sută din producția 
totală de carne de porc (328 mii

Mi LiiAiii i r ir.Mrn=. ■ .1

t), 51 la sută din cea de carne 
de pasăre (142 mii t) și 27 la 
sută din cea de ouă (1486 mii 
bucăți).

Cauzele acestei stări de 
lucruri nu le mai punem în dis
cuție, disfuncțiunile regăsindu- 
se în multiple planuri, începând 
de la cele de ordin financiar, de 
la cele ce țin de management, 
și până la o serie de interese 
care mai de care mai an
tipopulare și antinaționale. Dacă 
s-a urmărit ca sectorului privat 
să i se asigure prioritate, acest 
scop a fost atins, însă în con
dițiile unei zootehnii neper
formante, de subzistență, este 
greu de crezut că alimentația 
populației nu va suferi fiind atins 
chiar și fondul biologic prin sub
nutriție, în vreme ce potențialul 
zootehnic al țării nu este nici pe 
departe pus în valoare.

Formulând obiectivele stra
tegiei în creșterea animalelor, 
organizația patronală amintită 
solicită să fie luate măsuri pen
tru stoparea declinului efective 
de animale și a producției 
acestora, dispunând de condiții 
chiar pentru a realiza exporturi; 
pentru îmbunătățirea calității 
nutriționale și igienice a pro
duselor de origine animală; 
folosirea capacităților și tradiției 
existente; creșterea veniturilor 
și profitului net al crescătorilor 
de animale, precum și a 

K ■ —...........--------------------

^NCSRT SIMFONIC

' Cu prilejul „Zilei Naționale a României”, sâmbătă, 29 
noiembrie a.c., ora 17, orchestra de cameră a medicilor 
„ Victor Papi Han” din Ciuj-Napoca prezintă un concert 
simfonic. în program piese de Antonio Vivaidi, 

\FrCouperin, W.A. Mozart, C. Dumitrescu. (M.B.)______ j

COMEMORARE LIBERALĂ
Simpozionul „Ion 

I.C.Brătianu - Fău
ritor al României Mari”, des
fășurat luni la Casa de cul
tură din Deva, în orga
nizarea filialei locale a Par
tidului Național Liberal, a 
prilejuit rememorarea fap
telor celui care a fost unul 
dintre creatorii României 
moderne. Ion I.C. Brătianu, 
cum i se mai spunea, a fost, 
poate, cel mai reprezentativ 
și influent personaj politic 
de la începutul secolului 
XX. A contribuit direct la 
înfăptuirea Marii Uniri a 
tuturor românilor la 1 
Decembrie 1918, luptându- 

ponderii zootehniei în ansamblul 
agriculturii.

Având în vedere cerințele 
fiziologice umane - respectiv 
asigurarea a 2800-3000 Kcal/zi 
și individ cu circa 1 gr proteină/ 
kg greutate, din care circa jumă
tate să fie proteină de origine 
animală, pe baza valorilor medii 
nutritive practicate în Europa de 
Vest, s-a calculat că necesarul 
anual pe locuitor este de 240 I 
lapte și produse lactate, 148 kg 
carne comestibilă (fără oase și 
grăsime sau 69 kg echivalent 
carcasă), 280 ouă (14 kg fără 
coajă) și 9,2 kg pește și produse 
din pește.în asemenea condiții 
structura propusă a consumului 
de carne pe locuitor până în 
anul 2000 ar putea (nu se știe 
însă dacă acest deziderat se va 
și înfăptui) să fie următoarea: 
carne de taurine -10 kg, carne 
de oaie și capră - 5,5 kg, carne 
de porc și preparate 32, carne 
de pasăre și preparate - 20 kg, 

alte resurse și subproduse -1,5 
kg. în această viziune prognoza 
privind evoluția efectivelor este 
pentru anul 2000 de 3,6 
milioane bovine, din care 2,05 
milioane vaci și juninci, 11,5 
milioane ovine, 9 milioane por
cine și 92 milioane păsări. Acest 
program a fost fundamentat 
luând în considerare o serie de 
criterii de ordin tehnologic și 
economic. Exprimate sintetic, 
datele pornesc de la 3500 I lapte 
de la o vacă, 165 ouă de la o 
pasăre, ajungându-se totodată 
la o producție de carne totală în 
anul 2000 de 2165 mii t greutate 
vie, din care 1100 mii t de 
porcine, 450 mii t de bovine, 
450 mii t de pasăre și 165 mii t 
de ovine.Pentru a realiza aceste 
obiective s-au prevăzut măsuri 
pentru creșterea numerică și 
calitativă a efectivelor, moderni
zarea fluxului tehnologic, îmbu
nătățirea producției furajelor de 
volum și a nutriției animale, 
cointeresarea prin pârghii eco
nomice diferențiate a cres
cătorilor de animale, propunând 
strategii distincte pentru fiecare 
domeniu de activitate, inclusiv 
pledând pentru adoptarea unei 
Legi a zootehniei. Important și 
bine ar fi ca aceste deziderate 
să ajungă la văzul și urechile 
puterii pentru a fi luate în 
considerare.

Nicolae TÎRCOB

se apoi pentru recunoașterea 
internațională a acestui act. 
Ca șef al PNL, a influențat 
realizarea reformei agrare din 
1921, participând și la elabo
rarea Constituției din 1923.

Lucrările simpozionului au 
vrut, pe de o parte, să scoată 
în evidență activitatea politică 
a lui Brătianu, dar au avut și 
scopul de a-l prezenta pe 
OMUL Ionel Brătianu, un ma
re patriot și conducător înnăs
cut, cum înșiși adversarii săi 
politici recunoșteau. La cei 70 
de ani de la dispariția sa, 
filiala locală Deva a PNL se 
alătură cu acest simpozion 
celorlalte acțiuni comemora

ieri, 26 noiembrie, un 
conflict care mocnea de 
multă vreme a izbucnit ia 
Liceu! „ Transilvania " din 
Deva, Liceu cu profil de 
transporturi și tele
comunicații. Elevii lice
ului și ai școlii pro
fesionale au părăsit sălile 
de curs ieșind în totalitate 
în curtea instituției pentru 
a protesta față de modul 
discutabil în care clădirea 
internatului și cantinei pe 
care liceul o folosea de ia 
darea în funcțiune, în 
urmă cu șapte ani, a fost 
trecută în proprietatea 
unui agent economic cu 
capital privat.

Prin acțiuni judecă
torești repetate, în care 
liceul a fost târât de-a 
lungul anilor, clădirea

Cu puține eforturi...
în cele două mari piețe 

agroalimentare din Hune
doara și Deva se află, cum e 
și normal, două grupuri sani
tare la dispoziția cetățenilor.

La Deva, atât la bărbați 
cât și la femei, cabinele și 
incinta se află întotdeauna 
într-o bună stare de cură
țenie și personalul este 
atent. Și la Hunedoara se 
face și chiar se păstrează 
curățenia însă este sur
prinzător că până acum nu

SPECTACOL
GRATUIT
IPENTRU

PENSIONARI
Astăzi, începând cu ora 18, la 

Casa de Cultură din Hunedoara 
are loc spectacolul de muzică 
populară "La izvor de dor și drag" 
susținut de Ansamblul ,,Hațe- 
gana".

Momentul cultural este dedi
cat zilei de 1 Decembrie, iar ca 
spectatori sunt invitați, printre 
alții, toți pensionarii din muni
cipiu. Accesul acestora este 
gratuit, iar trimestrial, după cum 
ne-a informat dl loan Nicu 
Ghiorghioni, directorul Casei de 
Cultură hunedorene, se orga
nizează o asemenea manifestare 
gratuită pentru vârsta a 
treia.(C.P.)

tive care au loc în întreaga 
țară.

Dincolo de personalități 
ale vieții politice locale care 
au onorat lucrările simpo
zionului, am remarcat pre
zența aici și a domnului 
Petru Jurconi, care, la cei 
91 de ani ai săi, este cel 
mai vârstnic liberal din ju
deț. Contemporan cu Ionel 
Brătianu și fost primar în 
localitatea Clopotiva, dl Jur
coni este o adevărată 
„mină de aur” pentru cei 
care doresc să afle amă
nunte interesante despre 
perioada respectivă.

Andrei NISTOR 

respectivă a fost trecută 
în proprietatea S. C. 
„Coratrans"SA Deva.

Elevii, cărora ii s-au 
alăturat și cadrele di
dactice și sindicatul din 
liceu, au hotărât să nu 
intre ia cursuri până nu se 
va promova în justiție o 
nouă acțiune prin care 
clădirea să revină în 
proprietatea Liceului.

Acțiunea elevilor este 
urmarea răspunsului pe 
care conducerea Liceului 
i-a primit de ia Președinția 
României ia protestul 
adresat anterior, răspuns 
prin care se promite re
zolvarea favorabilă pe 
cale administrativă a con
flictului.

Vom reveni cu 
amănunte. (i.C.)

totuși ușile de la cabine 
(bărbați) pline de găuri mari, 
cât pumnul, de e mai mare 
rușinea! Să nu mai vorbim 
de încuietorile de la aceste 
uși (inexistente) și cuierele 
atât de necesare îndeosebi 
pe timpul iernii. E drept că 
sunt diferențe de preț (500 
lei la Deva și 300 lei la 
Hunedoara), dar credem că 
serviciile asigurate cu puține 
eforturi pot fi la un nivel 
corespunzător în ambele

.✓

f Spectacolul 
dedicat ,,Zilei 

Naționale a 
României”
Vineri, 28 noiembrie 

a.c., ora 13, la Casa de cul
tură din Deva are loc sim
pozionul: „1 Decembrie - 
Ziua Națională a Ro
mâniei”. De la ora 17, se 
desfășoară spectacolul 
artistic dedicat acestui 
mare eveniment din istoria 
României cu participarea 
ansamblurilor folclorice 
,,Silvana”, „Getusa”, 
„Doina Mureșului”, forma- 
țiiloride călușeri ale comu
nei Geoagiu, dansurilor 
pădurenești din Ruda - 
Ghelari, corului Liceului 
de artă din Deva. (M.B.)

r UI ÎNCHIDCRCn CRITICI
La București s-au reu

nit ieri președinții Româ
niei, Poloniei și Ukrainei, 
respectiv dnii Emil 
Constantinescu, Aiexandr 
Kwasniewski și Leonid 
Kucima. inițiativa acestei 
reuniuni aparține preșe
dintelui României. Este 
vorba de un nou climat în 
raporturile regionale, un 
climat în care contribuția 
României este deosebit de 
importantă, un climat de 

^bună înțelegere între ceie

. in turul 3 al 
Cupei UEFA 
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Marți seara, Steaua a 

obținut 'o nouă victorie în 
turul 3 al Cupei UEFA, cu 
scorul de 2-1 în fața cunos
cutei echipe engleze Aston 
Villa, o victorie muncită, du
pă un meci spectaculos, 
într-o deplină sportivitate. 
Victoria este cu atât mai 
prețioasă fiindcă din for
mația noastră au lipsit nu 
mai puțin de 4 titulari: Denis 
Șerban, Roșu, Baciu 
(accidentați) și Matei, sus
pendat.

în primele 30 de minute, 
oaspeții au jucat mai bine, 
și-au creat 2 situații bune de 
a înscrie. Treptat, tinerii ste- 
liști încep să prindă curaj și 
în min. 30 Ciocoiu mar
chează, la o excelentă 
centrare a lui Lăcătuș. După 
numai două minute, același 
Ciocoiu, marchează un gol 
senzațional printr-o reluare 
cu spatele la poartă și scorul

PROMO Concursul din "X 
30 noiembrie 1997 | 

i
1. Ataianta (11) - Lecce (14) 1
Se întâlnesc două formații fără pretenții deosebite și cei 

mai mulți pronosportiști merg cu gazdele.
2. Bari (16) - Brescia (13) 1X
în cele două meciuri anterioare la Bari, au câștigat 

gazdele. Altele sunt datele acestei partide și oaspeții pot 
pleca cu cel puțin un punct.

3. Boiogna (15) - Sampdoria (8) X
Gazdele continuă să se comporte slab. O remiză ar 

mulțumi doar parțial pe ... oaspeți.
4. Empoii (12) - Piacenza (17) 1
La prima vedere meciul pare a fi deschis oricărui rezultat, 

dar gazdele au posibilitatea de a adăuga 3 puncte prețioase 
la zestrea lor, și o vor face.

5. Lazio (6) - Udinese (5) 1X
Pe propriul teren, Lazio are prima șansă chiar dacă este 

vorba de Udinese.
6. Milan (10) - Juventus (2) 1X
O partidă a marilor ambiții, indiferent de locul pe care se 

află cele două "mari”, tot d'erby este considerat acest meci.
7. Napoii (18) - Fiorentina (9) 1X
Vor avea napolitanii o tresărire de orgoliu? Dar au forța 

necesară să învingă pe fiorentini? întrebări cu răspunsuri 
grele.

8. Parma (3) - Roma (4) 1X
O altă partidă ce poate fi considerată un derby al etapei.
9. Vicenza (7) - inter (1) X2
Gazdele n-au cunoscut în acest campionat înfrângerea 

acasă. S-ar putea întâmpla în acest meci.
10. Ancona (10) - Saiernitana (2) X
Ancona se află printre echipele ce au obținut 5 rezultate de 

egalitate (2 acasă, 3 în deplasare). Oaspeții au 4 remize 
“afară”...

11. Chievo (7) - Perugia (6) 1
în timp ce oaspeții nu au rezultate deosebite în deplasare, 

gazdele nu au cedat pe propriul teren.
12. Fideiis Andria (16) - Verona (3) 1X
Prevedem un meci cu un rezultat strâns, cel mai posibil un 

egal.
13. Venezia (1) - Ravenna (15) 1
Pare greu de crezut că Ravenna să producă o surpriză de 

^proporții.______________________________________j

| TRILATERALĂ)
F ----------------------------------------------------------

trei, relativ, mari țări din 
această zonă a Europei în 
măsură să asigure sta
bilitate, securitate în an
samblul continentului.

A existat și un ait punct 
asupra căruia trilaterala s-a 
oprit - o colaborare a struc
turilor specializate în 
legătură cu siguranța 
frontierelor. în acest sens 
s-au conturat direcții noi de 
acțiune aie celor trei țări. 
Trilaterala s-a constituit 
într-o modalitate comună
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(B-O)
devine 2-0 spre marea 
bucurie a tribunelor și a 
telespectatorilor români.

Ai noștri se mențin în 
atac, balonul "curge” cu re
peziciune spre careul 
advers și în primele minute 
ale reprizei a li-a, în min.52, 
la o fază fierbinte în careul 
oaspeților, C. Munteanu 
șutează din unghi închis în 
stâlpul porții! După numai 2 
minute, Yorke, scăpat de 
sub supravegherea apă
rătorilor centrali, înscrie 
nestingherit 2-1, stabilind 
scorul final.

STEAUA: Ritli, Re- 
ghencampf, Răchită, Csik, 
Miu, Militaru, Rotariu, 
Linkar, Căt. Munteanu, 
Lăcătuș, Ciocoiu. în ultima 
parte a meciului au mai 
jucat Hrib, Luca și Narcis 
Răducanu.

Returul, la 9 decembrie. 
Sabin CERBU

prin care ceie trei țări de
vin un important furnizor 
de securitate în iu me. Ală
turată altor înțelegeri trila
terale cum ar fi România- 
Moidova-Ukraina, 
România-Buigaria-Grecia, 
reuniunea de ieri aduce o 
dovadă certă pentru 
Polonia care a aderat ia 
NA TO și pentru România 
care aspiră ia structurile 
euro-atiantice.

Minei BODEAy

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 
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