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HAI SĂ TE FAC M 

UN TRIBUNAL.., J 

justiției, Valeriu Stoica^ 

cerut ridicarea imunității 
parlamentare a lui G.B. 
pentru a putea fi anchetat. 
S-a iscat gâlceavă mare. Ba 
că G.B. nu și-a văzut dosarul 
și ca urmare i s-a încălcat 
dreptul constituțional la 
apărare, ba că ministrul li
beral al justiției face jocuri 
politice, încercând să-l 
înfunde pe un băiat cuminte 
al PDSR, ba că „ăștia” îi 
agață mâine și pe alții, mulți 
și cinstiți din Parlament care 
au pierdut ieri puterea etc., 
etc.

Și atunci colegii de partid 
ai lui Gabriel Bivolaru, 
maeștri în scenarii, au avut 
o inițiativă inedită. Aproape 
60 de parlamentari, între 
care Florin Georgescu, 
Viorel Hrebenciuc, Acsinte 
Gașpar, Dan loan Popescu, 
Daniela Bartoș, care s-au 
hintat prin fotolii ministeriale 
la vremea când turma 
executivului era păstorită de 
Nicolae Văcăroiu, s-au con
stituit într-un adevărat alai și

Vădit lucru, pentru parla
mentarii români, imunitatea 
este o lege sfântă, sub 
umbrela căreia aleșii națiunii 
pot face tot ce-i taie capul 
fără a da socoteală cuiva. 
Dacă facem apel la memorie, 

ne aducem aminte că în 
urmă cu ceva timp un de
putat a accidentat mortal un 
copil, dar imunitatea l-a 
salvat de condamnare. Mai 
de curând un alt deputat s-a 
jucat de-a pașapoartele, însă 
colegii din legislativ, 
invocând imunitatea, l-au 
scos nevinovat.

Dar cel mai comentat caz 
de parlamentar a cărui 
imunitate se află la această 
oră în discuție este cel al 
deputatului Gabriel Bivolaru, 
acuzat că ar fi prejudiciat 
Banca Română de Dez
voltare cu frumușica sumă 
de 75 de miliarde de lei. 
Pentru a doua oară, ministrul

„PAUA WPȘES’UNAN I 
DE LA APARIȚIE

aceea a informării co
recte a cititorilor, a 
reflectării obiective a 
realității. ”

Numărul omagial, 
realizat în condiții gra
fice deosebite la S.C. 
Polidava SA Deva, 
reunește multă infor
mație, mesaje de feli
citare adresate de alte 
publicații și conduceri 
de unități economice și 
instituții, articole pe 
teme culturale, econo
mice, scrisori de la 
cititori ș.a. (M.B.)

In Orăștia cu puter
nice tradiții pu
blicistice, culturale, lua 

ființă acum un an bilu
narul de opinie, informare 
și cultură „Palia Expres”. 
„Trebuie să recunoaștem 
că în tot acest răstimp, 
mărturisește în. edito
rialul ultimului număr dl 
Ioan VASIU, redactor șef, 
ne-am străduit să păs
trăm profilul propus 
inițial, nesupunându-ne 
nici unui curent politic, 
singura „politică" a 
„Faliei Expres” fiind

r Concerte simfonice
Orchestra de cameră a 

medicilor „Victor Papilian” 
din Cluj-Napoca (dirijor 
Valentin Lazăr) prezintă în 
județul nostru două 
concerte simfonice. Primul 
are loc sâmbătă, 29. XI.’97; 
ora 17, la Casa de cultură 
din Deva, iar al doilea se 
prezintă duminică, 30. XI 
.’97, ora 11, la Casa de 
cultură din Hunedoara. 

. Intrarea este liberă. (M.B.) 
X.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

Festiuitâti la 
Școala Generala 
din Baia de Criș
Luni, 1 decembrie a.c., 

ora 10, elevii, învățătorii și 
profesorii de la Școala 
Generală din Baia de Criș 
vor trăi momente emo-

Am primit pe adresa 
redacției o scrisoare având ca 
expeditor pe doamna Ștefania 
Vrăjitoru, din Hunedoara. Un 
grup de pensionari din 
cartierul Micro 4, aparținând 
Dispensarului urban nr. VIII 
adulțl, ne roagă să găsim o ru
brică „cât de mică” la ziarul 
nostru, pentru a aduce, pe 
această cale, cuvinte de 
mulțumire cadrelor medicale 
de aid.

Am desprins, pentru 
dumneavoastră, câteva din 
rândurile scrisorii: „aducem 
cele mal mar! mulțumiri 
doamne! doctor Georgeta 
Anca șl asistente! Mate! Ana, 
care ne întâmpină cu zâmbetul 
pe buze șl ne servesc frumos 
și cu răbdare. Noi, pensionarii, 
trăim de pe o zi pe alta, dar 
trăim satisfacția că aici găsim 
alinarea bolii, dar și sufletește 
că „ vorba dulce mult aduce ”.

Adevărul acestor cuvinte /- 
am constatat șl no! asistând, 
preț de o Jumătate de oră, la 
activitatea din cabinetul medi
cal. în general, intr-un astfel de 
cabinet se intră cu o oarecare 
teamă și reținere. La 
Dispensarul urban nr. VIII 
acest lucru nu se întâmplă, 
deoarece amabilitatea, atenția 
și grija cu care paclențli sunt 
primiți îi îndeamnă să spună

„SUNT MULȚUMIT 
DE ZIARUL DV”

La Oficiul poștal Ilia am întâlnit alături de doamnele Ana 
Petrescu, Rodica Cărmăzan și Tatiana Herboi, factorițe, pe dl 
Dumitru Butincu, un vechi abonat al „Cuvântului liber". De la primele 
am aflat că oficiul, pe raza căruia se află satele Ilia, Bacea, Cuieș, 
Sîrbi, Valea Lungă, Brîznic, Săcămaș și Dumbrăvița, are 242 de 
abonamente în această lună.

Dacă mai sunt oameni - după spusele celor trei doamne - care 
optează pentru unele cotidiane centrale nu pentru informația 
furnizată ci pentru că ...oferă beneficiarilor hârtie friai multă și mai 
groasă, dl Buțincu este de altă părere. Dumnealui se abonează 
doar la ziarul nostru „pentru că e local și aflu informații care mă 
interesează”. Ii place cum arată acum ziarul dar mai ales informațiile 
găsite în el îl mulțumesc. De aceea este și dorește să rămână unul 

.dintre cititorii noștri fideli. (V.Roman).

ționante prilejuite de atri
buirea numelui lui Avram 
lancu acestei cunoscute 
instituții de învățământ 
preuniversitar din Zarand. 
Bucuria evenimentului va fi 
trăită, deopotrivă, de toți 
locuitorii comuriei și ai 
zonei. (M.B.)
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nu numai ceea ce fizic îi 
doare, ci șl unele dintre 
frământările lor. Motiv pentru 
care personalul medical de 
aid este iubit șl apreciat.

Din spusele doamne! 
medic Georgeta Anca am 
putut afla că oamenii vin aici 
periodic pentru consultații 
sau prescrierea rețetelor. 
Volumul de muncă este mare, 
peste 3000 fișați. „Se află în 
evidența noastră pensionari, 
casnice, șomeri, chiar șl 
gravide șl, în plus, personalul 
de la unele firme cum ar fi: 
PECO, CERNA-FRUCT, Fa
brica de încălțăminte 
NOVELLO, Inclusiv ce! ce 
lucrează ta chioșcurile din 
împrejurimi", afirma asis
tenta, doamna Ana Mate!. Mai 
spunea că sunt mulțl bolnavi 
cronici care trebuie examinați 
periodic. Dintre bolile cronice 
primează cele cardio
vasculare, diabetul, șl bolile 
pulmonare. De asemenea, nu 
este deloc mic numărul 
bolnavilor de cord operat.

Cea mai gravă șl acută 
problemă existentă aici (șl nu 
numai) ia ora actuală o 
reprezintă baza materială. 
Situat pe strada Dacia din

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 3)

NFarmacii 
de serviciu

La Deva, în intervalul 
29-30 noiembrie va fi des
chisă, pentru onorarea re
țetelor, farmacia „Gale- 
nica”, situată în Zona Gă
rii, nr. 43. în aceleași zile 
la Hunedoara va funcționa 
unitatea farmaceutică 
„Tea Farmec” din Micro 
VII, strada Viorele. (E.S.)

1 Decembrie 1918 
reprezintă o dată 

memorabilă în istoria 
poporului român. Atuncj și 
la Alba lulia, într-o 
atmosferă entuziastă, în 
cadrul unei mari adunări 
naționale, îndelung și chib
zuit pregătite, lua naștere 
statul național unitar român 
- România Mare.

Chemând populația la 
Alba lulia, ziarul “Unirea” 
din 28 noiembrie 1918, în 
apelul “Veniți la Alba lulia”, 
spunea: “Veniți cu toții la 
Marea Adunare Națională 
care se va ține la 1 
Decembrie în Balgradul lui 
Mihai Viteazul. Veniți cu 
miile și cu zecile de mii... E 
ziua când se va hotărî asu
pra sorții noastre pentru o 
veșnicie. Veniți și jurați că 
nedespărțiți vom fi și uniți 
rămânem ae aici înainte cu 
frații noștri de pe tot cu
prinsul neamului româ
nesc...”

Referindu-se la hotă
rârile cu urmau a se lua la 
Alba lulia, Vasile Goldiș 
declara unul ziarist ma
ghiar: “La Adunarea 
Națională vom hotărî unirea 
tuturor românilor... Noi ne 
ținem strict de principiile 
fixate de Wilson și voim în 
sensul cel mai larg al cu
vântului să introducem 
toate drepturile democra
tice...”

Pentru alegerea dele- 
gaților la Marea Adunare

Aspect de la constituirea Consiliului Național Român și 
a gărzii naționale din Aninoasa.

Națională de la Alba lulia, 
populația română, orga
nizată în consilii naționale 
locale, a convocat adunări 
în care obștea își alegea 
delegații. Zilele în care s- 
au făcut pregătirile au fost 
cele mai entuziaste, mai 
înfrigurate și mai emo
ționante din istoria româ
nilor din Transilvania.

Așa după cum măr
turisea dr. Victor I. Șuiaga, 
alături de românii din ce
lelalte județe sau ținuturi 
transilvănene, s-au aflat 
hunedorenii. Unul dintre 
aceștia a fost Aurel Vlad 
care a făcut parte din 
Consiliul Național Român 
Central alcătuit din re
prezentanți ai Partidului 
Național Român și ai 
Partidului Social Democrat 
Român. în declarația de la 
Oradea din 12 octombrie 
1918, acest consiliu men
ționa că poporul român 
din Transilvania nu mai 
recunoaște dreptul guver
nului și parlamentului 
ungar de a-l reprezenta, că 
își proclamă dreptul la 
autodeterminare.

Remarcabil a fost 
jurământul de credință 
către națiunea română, 
depus de Regimentul 64 
infanterie de la Orăștie, 
care avea garnizoana la 
Viena.

Mine! BODEA
(Continuare în pag. 3)
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SÂMBĂTĂ Vț/ 
29 noiembrie r[r^iL‘l 

tvr i L
7.00 Bună dimineața de la lași!; 

Desene animate 9.05 Tip-Top, Mini- 
Top. Concurs de muzică și dans 
pentru copii 10.00 Viața ca în viață 
(serial SUA1986 ep. 4) 10.50 Vaporul 
alb (film URSS, 1977) 12.30 Mork și 
Mindy (s, ep. 26) 13.00 America 
sălbatică (do. SUA) 13.30 
Mapamond 14.10 Turnul Babei; 
Ecranul; Dedicații muzicale 16.00 
Scena politică 17.00 Start-Rec 18.00 
Desene animate: Povestirile lui 
Donald rătoiul 18.30 Hollyoaks (s, 
Anglia, 1995 ep. 35) 19.00
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, Meteo, 
Săptămâna sportivă 21.00 Efecte 
secundare (s, SUA, 1995, ep. 3) 21.55 
Cum vă place! Divertisment în pilule 
muzicale și ...de haz. 23.40 Dublă 
expunere (s, Franța, Italia, 1990, ep. 
4) 0.30 Arena As

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului 

(s, SUA, 1987, ep. 73) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas10.35 
Mondo-Blitz 10.55 Fotbal: Sportul 
Studențesc - Oțelul Galați, în etapa 
a 18-a a Diviziei A. 12.50 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea culturală

DLMINICĂ
30 noiembrie

TVR I
7.00 Bună dimineața de la Cluj!; 

Știri 8.30 Lumină din lumină 9.05 
Desene animate: Legenda Albei ca 
Zăpada 9.35 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s, Anglia, Canada, 1996 ep. 
9) 10.00 Ala-Bala, Portocala! 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața Satului 
13.00 Fotbal: Dinamo - Universitatea 
Craiova, în etapa a 18-a a Diviziei 
A.14.50 Turnul Babei: Desene ani
mate, Povești din copilărie 17.30 A- 
tlas 18.00 Desene animate: Aladdin
18.30 Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea, Samantha? (s, SUA, ep. 50) 
19.00 Robingo19.45 Duminică 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, Meteo, 7 zile în 
România 21.00 Oameni de pus la 
rană (f SUA, 1986) 22.45 Studioul 
șlagărelor 23.50 Portrete în 
acvaforte 0.20 Bicentenar Donizetti

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului 

(SUA, 1987, ep. 74) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise 

^10.35 Lecția de muzică 11.30 TVR

LUNI U7
1 decembrie

TVR I
8.00 Matinal de 1 DECEMBRIE 

13.00 Intermezzo (dramă Ger./Suedia 
’36) 14.40 Video-magazin: Sunetul de 
nai la puterea a treia; Inteligența - 
avuție națională 17.00 Promoția de 
aur. Absolvenții IATC 1956 și invitații 
lor 18.10 Retrospectiva sportivă. 
Fotbal. Calificarea echipei naționale 
a Rom. la turneul final al CM’9819.00 
Sunset Beach (s) 20.00 Jurnal, sport 
21.00 Baywatch (s, ep. 126) 22.00 Să 
ne amuzăm puțin! (div.) 23.30 
Jurnalul de noapte 0.45 Scena. Ediție 
specială: Festivalul Național de 
Teatru

TVR 2
8.00 Lupii aerului (s) 9.00 D.a. 9.50 

Micul Prinț (spectacol prezentat de 
formațiile Palatului Național al 

^Copiilor) 10.15 Gâscă fermecată (f.

14.00 Emilie (s, Canada, 1990, ep. 18) 
15.10 Tradiții Cultul soarelui în Țara 
Lăpușului 15.35 Desene animate 
Legenda vântului din Nord (Spania, 
1990) 16.0Q Rugby: Anglia - Africa de 
Sud 20.00 Glasul inimii (mini-serie 
Italia, ultima parte) 21.40 în vacarmul 
muzicii (f, SUA, 1997) 23.10 Conviețuiri 
23.40 Legenda unui zbor

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei 7.10 Nash 

Bridges (s/r, ep. 12) 8.00Tele-Dimineața 
10.20 Desene animate: Muppets Show 
(ep.19/r) 10.50 Divergențe
convergențe în lumea sportului 
(r.)13.00 Viața sălbatică (ep. 19) 13.30 
Dragoste cu năbădăi (ep. 44) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Jandarmul la New 
York (r)16.40 Emisiune pentru tineret
17.30 Club Hawaii (ep. 55)18.00 Tarzan, 
stăpânul junglei (ep. 8) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Un erou 
obișnuit (dramă, Italia, 1996) 21.30 A 
treia planetă de la Soare (ep. 12) 22.00 
Arliss (s, ep. 6) 22.30 Beavis și 
Butthead (ep. 43)23.00 Hollywood Top 
Ten (ep. 42) 0.10 Rio Negro (f. aventuri, 
Franța 1991) 2.10 Muzică

PRO TY
7.00 Desene animate 7.45 Povestea 

magică cu Magicianul 8.15 Superboy 
(ep. 15) 8.45 Noile aventuri ale lui Flip- 

lași 13.30 Memoria exilului românesc 
14.00 Emilie (s, Canada, 1990, ep. 19) 
15.35 Desene animate: Legenda 
vântului din Nord (Spania, 1990) 16.00 
Micaela (s, Italia, ep. 59) 16.55 Handbal: 
România - Macedonia 19.00 Ultimul 
tren: totul despre întreprinderile mici 
și mijlocii 20.00 în plină acțiune (L.A: 
Heat - SUA, 1996, ep. 9) 20.50 Varietăți 
internaționale 21.00 Repriza a treia. Em. 
de actualitate și dezbatere sportivă 
Fotbal: A.C. Milan - Juventus Torino, în 
etapa a 10-a a Campionatului Italiei 
24.00 Jazz Alive

ANTENA I
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 

junglei (ep. 8, r) 8.30 A treia planetă de 
la Soare (ep. 12, r)9.00 Desene animate: 
Connan (ep. 7) 9.30 Rățoiul Huey (ep. 
22) 10.00 Animal Show (ep. 26) 10.30 
Orășelul fantastic (ep. 7) 11.10 
Controverse istorice 11.40 Spirit și 
credință 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Extratereștri în familie (ep. 3, 4) 14.55 
O femeie - un bărbat și jumătate 15.20 
Hollywood Top Ten (ep. 42, r)16.30 
Dragoste cu năbădăi (ep. 45) 17.00 Club 
Hawaii (ep. 56) 17.30 Millennium 18.15 
Printre rânduri Talk-show 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Călăreți 
în furtună (f. aventuri, SUA 1994) 21.30 

pt. copii SUA *94)  11.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Emisiune cu liceeni 13.00 Credo. 
Contribuția bisericilor la Marea Unire 
și la unitatea națională (dezb.) 17.00 
Desene animate 17.30 Hollywood Sa
fari (f.a. SUA 1997) 19.00 Cetățeni ai 
aceleiași patrii 22.00 Ștefan Luchian (f. 
biogr. România 1981) 0.00 Din muzica 
minorităților

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 Orășelul 

fantastic (s/r) 9.40 Sirenele (s/r) 10.30 
Călăreți în furtună (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s, ep. 22) 13.10 între prieteni 

(talkshow/r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Un cuplu de pomină (co. SUA 1991) 
16.00 întoarcerea Sfântului (s) 17.00 

Muppets Show (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Emisiune 
dedicată Zilei Naționale a României
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 12) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 

per (ep. 20) 9.30 Maroc (f/r) 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire cu 
presa: Talk-show 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Generația PRO: Dragul de 
Raymond (ep. 3) Cine este șeful? (ep. 
182) Sport și muzică 16.00 Hercule (ep. 
39) 17.00 Xena, prințesa războinică (ep. 
38) 17.45 Pro Fashion - magazin de 
modă, lifestyle și atitudine 18.15 Fete 
de bani gata (ep. 5) 18.45 Te uiți și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Erou din întâmplare (comedie-dramă, 
SUA, 1992) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Millennium (ep. 11) 23.00 Știrile PRO TV 
23.15 NYPD BLUE - Viață de polițist (ep. 
11) 0.00 Un ostatic în plus (Italia/Franța, 
1977) 1.45 Nopțile albe de jazz

ANTENA 1 - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r)
10.10- 10.20 7 zile fără comentarii (r) 
23.00-24.00 Rondul de noapte

PRO TV - DEVA
06.15-06.55 Desene animate 
06.55-07.20 Știri+lnvitatul săptămânii 

(r)
07.20-07.45 “No comment” + ’’Vorbiți 

aici” (r)
22.10- 22.15 Retrospectiva săp

tămânii

Hetescer
Pentru zilele de 29, 30 

noiembrie, 1 și 2 decembrie

Burlacul (s, ep. 12) 22.00 Cape^ 

Canaveral - Eroii spațiului (ep. 5) 23.00 
Sirenele (ep. 32) 0.00 Afaceri cu 
moartea (f. polițist, SUA 1992)

PRO TV
7.00 Desene animate 9.00 Lassie (ep. 

3) 9.30 Super Abracadabra 11.00 Into 
the West (Anglia/Japonia/Irlanda, 1993) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (ep. 4) 13.30 Cine este șeful? 
(ep. 183) 14.00 De vorbă cu Dumnezeu 
(SUA, 1977) 16.00 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu - retrospectiva 
săptămânii 16.30 Lumea filmului 17.00 
Efecte speciale (ep. 11) 17.45 
Norocosul (ultimul episod) 18.30 
Beverly Hills (ep. 98) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Uite cine cu cine vorbește 
(comedie, SUA, 1990) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Concert: Gheorghe Zamfir 
23.15 Știrile PRO TV: Prima pagină
23.30 Procesul etapei 2.00 Fotbal: II 
Calcio 3.40 Știrile PRO TV

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 
07.30-07.50 Oameni de milioane (r) 
07.50-09.00 Ghici cine bate la ușă? (r) 
21.55-22.00 Retrospectiva săptă

mânii >

OBerbec (21 III -20 IV)
La drum sau acas'ă vă aș

teaptă o zi plăcută, cu surprize 
care vă bucură. Duminică vi se 
împlinește o veche dorință. 
Conjunctura este favorabilă 
încheierii actelor oficiale, dar 
nu șl activităților practice. Se 
îmbunătățesc'relațiile cu frații, 
situația financiară'. 
OTaiir (21 IV-21 V)

E bine să răspundeți unei 
invitații iar alegerea parte
nerului s-o faceți condus de 
primul impuls. Succesul este 
nota dominantă a duminicii. 
Dacă vreți să faceți impresie 
bună șefilor îndepliniți lu
crările repartizate. Un con
tract, o nouă afacere apar la 
orizont.
O Gemeni ( 22 V - 22 VI)

Aveți nevoie de ajutorul 
persoanei Iubite. Verificați 
întâi informațiile și apoi 
acționați. Implicarea în actl- 
vitati sociale vă relaxează dar 
vă dă și satisfacții. Mai mulți 
veghează asupra situației dv 
financiare. Activitățile comer
ciale, situațiile contabile vă 
sunt la îndemână.
O Rac (23 VI - 23 VII)

Chestiunile oculte vă preo
cupă, ca și schimbările legate 
de casă. Uitați de toate relele, 
duminică, într-o reuniune de 
familie. Puteți câștiga în urma 
unor speculații. Popularitatea 
e în creștere și munciți mult, 
dar rezultatele dorite nu apar 
imediat.
OLeu (24 VII - 23 VIII)

O călătorie v-ar face 
plăcere, dar șl acasă, în com
pania persoanei iubite, vă 
simțiți excelent. Afacerile nu 
merg așa cum doriți însă mai 
este timp să schimbați ceva. 
Financiar sunteți într-o situație 
profitabilă. Capacitatea de 
concentrare vă ajută în tot ce 
faceți, totuși fiți prudent.
O Fecioară (24 VIII - 22 IX)

Simpatic și vioi, câștigați 
noi prietenii. E posibil sa 
primiți sfaturi legate de finanțe 
de la o femeie. O afacere ren
tabilă vă este propusă de o 
persoană care nu vă Inspiră 
încredere. Traversați o peri
oadă în care ceva solid se 
poate realiza doar cu răbdare.

OBalanță (23 IX - 23 X) 
Necazurile celor din jur vă 

impresionează, vă cresc ten
siunea interioară. Vă inte
resează relațiile cu prietenii 
șl ar fi bine să le ascultați 
sfaturile. Suspiciunile legate 
de niște Informații se ade
veresc. Nu vă forțați norocul, 
chiar dacă șansa’va surâde. 
3 Scorpion (24 X - 21 XI)

Deși aveți foarte multe de 
făcut, le rezolvați pe toate și 
bine. Duminică aveți chef de 
drumeție și sport. în propu
nerea unor colegi există un 
amănunt care vă nemul
țumește. Activitățile Intelec
tuale dar și cele comerciale 
vă pot avantaja.
OSăgetător (22 XI - 20 XII) 

Simțiți nevoia să fiți 
ascultat și susținut. Vă su
râde ideea unei călătorii mai 
lungi, ce vi se propune 
duminică. Spiritul practic, 
vederea de ansamblu, vă 
împiedică să vă pierdeți în 
amănunte. Vă ajută mult în 
ceea ce faceți o discuție cu 
cineva din familie.
3 Capricorn (21 XII -19 I) 

E puțin probabil că veți 
realiza 'proiecte prea în
drăznețe. în călătoriile cu 
scop financiar veți face cu
noștințe utile în viitor. Puteți 
face progrese în relațiile de 
familie, la serviciu. Afectiv 
reușiți să vă mai echilibrați, 
dar evitați încă situațiile 
tensionate.
O Vărsător (20 I - 18 II) 

Vă preocupă afacerile 
aflate în desfășurare; suspi
ciunile față de o persoană nu 
se justifică. Succesul vă e ga
rantat duminică. Cum lămu
ririle așteptate nu apar, lăsați 
lucrurile să se rezolve de lâ 
sine. Colegii vă ajută să 
rezolvați o problema căreia 
singur nu-l datl de cap. 
OPești (19 II - 20 III)

Aveți o stare mai specială, 
puțin obișnuită la av. Ar fi 
bine să vă ocupați de familia 
dv, chiar dacă nu sunt pro
bleme. V-ațl apucat de prea 
multe și munciți din greu; 
lăsați-o mai încet. O călătorie 
v-ar putea aduce răspunsuri 
la unele dintre problemele 
care vă frământă. y

Anul tigrului pentru șobolan

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Ziua 

câștigătorului 11.20 Crusoe (dramă SUA 

1989) 13.00 Știrile PRO TV. Ediție 

specială 14.00 Erou din întâmplare (co. 

SUA 1992) 16.30 Ziua câștigătorului (d)

18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.00 Roata 

norocului. Concurs prezentat de Mihai 

Călin 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ziua 

câștigătorului (d) 21.00 Regele pescar 

(melodramă SUA 1991) 23.30 Cum să 

furi un milion (co. SUA 1966) 1.30 Pulsul 

financiar

PRO TV - DEVA
6.10 Program comercial PRO TV 

Deva
6.45 Retrospectiva săptămânii (știri) 

(r)
23.30-23.40 Știri locale

Sub semnul zodiacal al șobo
lanului stau toți cei născuți în anii 
cuprinși între anii:

31.01.1900 - 18.02.1901 
18.02.1912 - 03.02.1913 
05.02.1924 -24.01.1925 
24.01.1936 - 10.02.1937 
10.02.1948 -28.01.1949 
28.01.1960 - 14.02.1961 
14.02.1972 -02.02.1973 
02.02.1984 - 19.02.1985 
19.02.1996 -07.02.1997
Nu i-am mai cuprins în 

această cronologie, și nici în 
zodiacurile viitoare nu-i vom cu
prinde, pe nativii înainte de 1900 
și după anul 2000 din motive 
lesne de înțeles.

Pentru o mai bună in
terpretare a previziunilor pe 1998 
pentru fiecare individ născut sub 
acest semn vom reda în câteva 
cuvinte principalele trăsături de 
personalitate ale nativului șo- 
bolan-adult.

Nativul respectiv este o per
sonalitate luminoasă. Capaci
tatea sa de iubire poate fi 
depășită doar de dorința sa de 
înavuțire.

în postura de șef, acest nativ 
arată o mare înțelegere pentru 
necazurile subalternilor săi sau 
pentru modul cum își practică 
meseria.

Femeia născută sub acest 
semn este un model de 
economicitate.”Standardele" ei cu 
privire la cheltuieli sunt rigide dar 
nu când e vorba de odraslele 
sale.

Șobolanul are o familie de tip 
clan și nu-și face probleme din a 
hrăni o gură în plus.

Având o mare capacitate de 
adaptare, cei născuți sub această 
zodie sunt destinați reușitei în tot 
ce întreprind.

Sunteți buni, sunteți cei mai 
buni așa-i? Nu vă amăgiți. Am 
selectat din zodiac doar câteva 
din calități, omițând total 
defectele. Așa vom proceda de 
fiecare dată. Când serialul se 
va încheia pentru toate sem
nele zodiacale, dacă semnele 
dv. ne vor indica această 
dorință, vom reveni cu mult mai 
multe detalii referitoare la 
personalitatea nativilor de sub 
fiecare semn zodiacal și cu 
multe alte detalii de interes 
personal.

Si acum,iată, cum va fi 
1998 pentru nativii șobolan:

Un an moderat. Acest an 
este unul nesigur pentru afaceri 
iar nativul șobolan va fi implicat 
în câteva neînțelegeri sau va fi 
forțat să întreprindă ceva care 
este împotriva convingerilor 
sale.

Nativii sub acest semn se 
pot simți singuri în acest an, 
sentiment datorat morții unui 
membru al familiei sau unui 
prieten apropiat.

Așa cum îl descriu 
trăsăturile principale ale tigrului 
și în acest an nativul șobolan 
va călători mult.

*
Episodul următor al se

rialului va cuprinde previziuni 
referitoare la nativii sub semnul 
boului, semn sub care stau cei 
născuți în perioadele cuprinse 
între anii:

19.02.1901 - 07.02.1902 
06.02.1913 -25.01.1914 
25.01.1925 -12.02.1926 
11.02.1937 -30.01.1938 
29.01.1949 - 16.02.1950 
15.02.1961 - 04.02.1962 
03.02.1973 - 22.01.1974 
20.02.1985 - 08.02.1986 
08.02.1997 - 28.01.1998
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UNIREA UE LA ALBA IULIA - UNIREA 
DIN SUFLETUL TUTUROR ROMÂNILOR

(Urmare din pag. 1)

S-au constituit gărzi și 
consilii naționale române 
pe tot cuprinsul județului 
Hunedoara. S-au semnat 
adeziuni de unire. La Alba 
lulia delegații s-au pre
zentat cu mandate scrise 
numite credenționale. Un 
număr de 165 delegați hu- 
nedoreni au reprezentat 
județul nostru, iar alături de 
ei s-au aflat 20000 de 
hunedoreni participanți la 
adunarea populară, adică o 
cincime din toți parti- 
cipanții.

în biroul adunării de la 
Alba-lulia au fost aleși ca 
secretari hunedorenii Silviu

Dragomirși losif Ciser, iar 
ca membri în Consiliul 
Dirigent dr. Aurel Vlad și 
Victor Bontescu. Au vorbit 
mulțimii Silviu Dragomir, 
Petru Groza și Aurel Vlad.

La Alba lulia a fost 
adoptată istorica De
clarație de Unire cu țara în 
care la punctul I se spune: 
“Adunarea națională a 
tuturor românilor din 
Transilvania, Banat și Țara 
Ungurească, adunați prin 
reprezentanții lor îndrep
tățiți la Alba lulia în zilele 
de 18 noiembrie - 1 de
cembrie 1918, decretează 
unirea acelor români și a 
tuturor teritoriilor locuite 
de dânșii cu Romînia...”

S.C. CORATRANS SA IIEVA De la Orăștie LA DEVA

Urmare a stării 
conflictuale, artificial 
create în aceste zile de 
către cadrele didactice 
și elevii Liceului 
„ Transilvania”din Deva, 
privind trecerea clădirii 
internatului și cantinei 
în patrimoniul SC Cora
trans SA Deva, Consiliul 
de A dmi-i---------------------------

^^UN CONFLICT ÎNTREȚINUT
ARTIFICIAL

societății------ --------
face cunos
cut opiniei 
publice ur-'----------------
mătoarele:

Imobilul aflat în „ dis
cuție ” este o in vestiție a 
fostei ITA Deva, din aie 
cărei fonduri s-a 
realizat.

Prin desființarea ITA 
Deva în anul 1990 s-au 
înființat 11 societăți co
merciale. întreg patri
moniul ITA Deva a fost 
împărțit la cete 11 
societăți, clădirea aflată 
în discuție revenind SC 
Coratrans SA Deva, 
societate care a efectuat 
ultimele plăți privind 
costul in vestitiei.1

HAI SÂ TE FAC 
UN TRIBUNAL... (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

COMUNICAT
In anul 1993, saiariații 

Coratrans SA Deva au 
cumpărat de ia F.P.S. și 
F.P.P. întreg patrimoniul 
societății, inclusiv 
căminul de ne familiști. în 
iunie 1997 societatea a 
achitat integrai ratele la 
FPS.

Precizăm că această 
clădire nu a fost 
niciodată proprietatea 
Grupului Școlar,, Tran
silvania" sau a Inspec
toratului Școlar al 
județului Hunedoara, ea 
fiind ocupată abuziv de 
către liceu.

Făptui că această 
clădire este amplasată 
lângă liceu a fost dictat 
de dorința de mobilare a 
străzii de către Direcția 
de Sistematizare și 
Arhitectură a județului 
Hunedoara.

Și încă ceva. Acea teamă 
cumplită a parlamentarilor 
PDSR care știu că și alții1-' 
dintre ei au pete negre de pe 
vremea când se aflau la 
putere, care ar putea fi 
observate acum și curățite ca 
în cazul Bivolaru.

De fapt, într-un aseme
nea caz de ridicare a 
imunității, ca și în altele de a- 
și trage niște privilegii, 
parlamentarii sunt solidari și 
ajung repede la consens. 
Cum s-ar zice „corb la corb" 
nu-și scoate ochii.”

In final, referindu-ne încă 
o dată la metoda șmeche
rească a PDSR de a-l preda 
pe Gabriel Bivolaru la 
Parchet și la bâlbele unor 
justițiari, ne vin în minte două 
versuri dintr-o scenetă umo
ristică, magistral interpretată 
de două celebre actrițe: „Hai 
să te fac un Tribunal / La um
bra Codului Penal”... Și am 
adăuga și noi două: „Deși 
nu-ți e indiferent / Că o să 
pleci din Parlament”...

Contrar unor in
formații vehiculate în 
mass-media, precizăm 
că nu este vorba despre 
nici un act de ilegalitate, 
consfințirea dreptului 
de proprietate fiind 
făcută prin sentința 
civilă nr. 677 din 20 mai 
------------- 1997 a Curții

s0n(jnț£ 
definitivă și 

_______ irevocabilă.
Sentința a 

fost învestită cu titlul 
executoriu, trecându-se 
la executarea silită a 
ocupantului clădirii.

Alte amănunte vom 
oferi opiniei publice prin 
mass-media cu ocazia 
conferinței de presă, pe 
care o vom organiza 
marți, 2 decembrie, ora 
10, ia sediu! societății.

Consiliul de 
A dministratie 

Coratrans SA Deva

orașul Hunedoara, întregul 
bloc V1, la parterul căruia 
funcționează Dispensarul ur
ban nr. VIII - aduiți și nr VII - 
copii, este de multă vreme 
deteriorat. Atât mobilierul, căt 
și linoleumul au o vechime de 
aproape 30 de ani, nefiind 
fonduri pentru înlocuirea 
acestora cu altele no!.

La data când am efectuat 
vizita, aici se zugrăvea, 
activitate începută cu o 
săptămână în urmă. De reținut 
făptui că materialele necesare 
au fost asigurate de către 
personalul medical, iar 
muncitorul, un om deosebit, 
lucrează benevol. „Dacă se 
oferă cine va care ar vrea să ne

CONCURENTĂ
*

Am călătorit pe-ruta Deva-Hunedoara și retur. Evident cu 
mijloacele auto. Din Deva la Hunedoara am circulat cu un 
microbuz particular. După ce s-au ocupat toate locurile șoferul 
n-a mai opri* * decât la autogara din Hunedoara. Drumul m-a 
costat 2500 lei - conform biletului ce ml l-a înmânat omul de la 
volan șl are nr. 0002817. De la Hunedoara la Deva am călătorit 
cu un autobuz al S.C. “ Coratrans". Drumul m-a costat - conform 
biletului cu nr. 0677960 - 3000 lei. Nu comentăm faptul 
consemnat în aceste rânduri pe care, de altfel, nu-l considerăm 
nefiresc. în economia de piață există concurență și e bine să 

^existe. (Tr.B)

au debarcat din mașini 
luxoase în fața Parchetului 
General. De aici o delegație 
condusă de însuși vice
președintele PDSR, Adrian 
Năstase, s-a înfățișat ad- 
juncților procurorului ge
neral’, cu Gabriel Bivolaru în 
brațe pentru a-l pune la 
dispoziția Parchetului... să-și 
vadă dosarul.

Dacă lui G.B. i se va 
ridica imunitatea parla
mentară sau nu, dacă va fi 
găsit vinovat sau nu, dacă va 
fi judecat sau nu, rămâne de 
văzut.

Ceea ce surprinde este 
metoda aceasta ingenioasă 
a PDSR de a-și conduce 
colegul la Parchet, de a-l 
apăra chiar și în condițiile
când recunoaște că G.B. a 
cam șifonat imaginea parti
dului, cerând explicații jus
tiției. Indubitabil că gestul 
PDSR este unul politic, dar 
și ridicol, care-i scade și mai 
mult credibilitatea în fața 
populației, pe care încearcă 
disperat s-o recapete.

în 10 luni
în 10 luni de activitate 

din acest an “Consum- 
coop” Orăștie a realizat un 
volum al vânzărilor în va
loare de circa 6150 mili
oane lei și un profit brut 
de 115 milioane lei. în 
prezent unitățile de des
facere fac intense pre
gătiri în vederea întâmpi
nării lunii decembrie - 
care este numită și “Luna 
cadourilor” cu rafturile 
pline cu marfă. (Tr.B.)

“Clandestinitate”
în Asociația de loca

tari nr.l din Orăștie un 
mare număr de aparta
mente ce le are în admi
nistrare S.C.’’Activitatea” 
S.A. sunt ocupate de cetă
țeni ce au intrat în ele 
prin abuz și, de fapt, ni
meni nu știe precis cine 
trebuie să plătească 
cheltuielile comune. De 
altfel, sunt restanțe foarte 
mari, de ordinul mili
oanelor, tocmai de la 
acești chiriași clandestini. 
Ar trebui, credem, să se 
facă lumină în acest 
domeniu, în principal prin 
încheierea unor noi con
tracte cu chiriașii. (Tr.B.)

ajute la renovarea dispen
sarului, ar fi binevenit”, 
spunea, cu tonul unei 
rugăminți, doamna Georgeta 
Anca. Căt despre aparatura și 
instrumentele medicale 
indispensabile unei astfel de 
instituții, în zadar mai vorbim. 
„Nu condamn pe nimeni că 
nu există toate astea. Acum 
suntem în așteptarea Legii 
asigurărilor de sănătate”, 
afirma doamna doctor.

Vârsta a Ul-a aduce, pe 
lângă nenumărate griji și 
greutăți, o sănătate șubredă. 
Un „doctor de suflete" însă 
poate alina durerea acestor 
bătrânei, zâmbind sau rostind 
cuvinte calde, asemeni 
doamnei Georgeta Anca.

A FOST INAUGURAT SEDIUL 
MODERNIZAT AL ISTPM
“Timp de trei luni, sediul

1 Inspectoratului de 
Stat Teritorial pentru Protecția 
Muncii Hunedoara - Deva a' 
fost supus unui amplu proces 
de recompartimentare, mo
dernizare, dotare. Nu mai 
puțin de 14 firme - 13 din 
județ și una din Timișoara - 
au colaborat pentru a-i con
feri spațiului în care-și 
desfășoară activitatea 

colectivul de 10 angajați al 
ISTPM un standard funcțional 
de nivel european.

Lemnul și marmura, sticla 
și aluminiul, combinate în 
forme elegante și culori plă
cute, sistemul de iluminare 
abundent dar odihnitor și nu 
în ultimul rând mobilierul 
ușor, ergonomie, dau bi
rourilor prestanță și frumu
sețe, asigură salariaților 
condiții optime de lucru. Iar 
sistemul de telefonie și 
rețeaua de calculatoare, pe 
care fiecare angajat știe s-o 
folosească; permit primirea și 
transmiterea rapidă și sigură 
a datelor și informațiilor.

Toate acestea au încântat 
ochiul și au încălzit sufletul 
celor care au participat joi la 
amiază la inaugurarea în 
această formă nouă, 
modernă, a sediului ISTPM 
Hunedoara - Deva.

în cuvântul de deschidere 
a festivității, inginerul 
Alexandru Radu, inspectorul 
șef al instituției, a subliniat Fo(o; EduardCHIROiu,

eforturile financiare ale 
statului și de voință ale 
colectivului pe care-l con
duce - cu dinamism și înalt 
profesionalism (n.n.)stră
daniile, imaginația și măies
tria firmelor constructoare și 
de montaj, împreună reu
șind să gândească și să 
realizeze lucrări, spații și 
servicii de cea mai înaltă 
performanță.

Au luat apoi cuvântul, în 
ordine, dnii Constantin 
Mihai - inspector de stat șef, 
Nicolae Segesvari - sub
prefectul județului Hune
doara, și Mircea Muntean - 
primarul municipiului Deva, 
care i-au felicitat deopotrivă 
pe executanții și pe 
beneficiarii acestui sediu 
modern, plăcut, funcțional, 
„cel mai bine făcut din țară, 
în domeniu, la această oră, 
și cel mai dotat tehnic”, i-au 
asigurat de sprijin în 
continuare pe saiariații de 
aici și le-au dorit sycces în 
întreaga lor activitate.

După ce lucrarea fusese 
sfințită de un sobor de 
preoți, după datina mai 
nouă, numeroasa asistență 
a ciocnit o cupă de 
șampanie, după datina mai 
veche, mulți din cei prezenți 
dorindu-și să lucreze într-un 
asemenea sediu, în 
asemenea condiții.

Dumitru GHEONEA
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Negocierile privind remanierea -
în faza concluziilor

Premierul Victor Ciorbea 
a declarat, miercuri, că nego
cierile din coaliția majoritară 
privind remanierea guverna
mentală se află în faza con
cluziilor. PNȚCD a lansat un 
set de propuneri care au sa
tisfăcut partenerii de coaliție, 
a precizat premierul. Ciorbea 
a precizat că numărul miniș
trilor vizați de remaniere este 
cunoscut "în totalitate".

Primul ministru a apre
ciat că sunt șanse “ în pro
porție de 90 la sută" ca la 
conferința de presă a Guver
nului din 2 decembrie, când 

\_________________________  

va fi prezentat bilanțul Exe
cutivului, să fie făcută pu
blică și lista noilor miniștri.

Pe de altă parte, preșe
dintele PD, Petre Roman, a 
declarat, într-o conferință de 
presă, desfășurată la Plo
iești, că formațiunea politică 
pe care o conduce nu va 
părăsi structurile guverna
mentale, întrucît "nu-și poate 
permite să pună în balanță 
stabilitatea politică a țării", 
transmite corespondentul 
Mediafax. Roman a afirmat 
că propunerea PD de a-și 
asuma răspunderea asupra 

unui minister însărcinat cu 
reforma economică este dis
cutată în prezent de către 
liderii coaliției guvernamen
tale, negocierile privind re
manierea apropiindu-se de 
sfârșit. Președintele PD a 
declarat că remanierea, al 
cărei obiectiv principal este 
impulsionarea reformei, se 
va produce la data anunțată 
de primul ministru (2 decem
brie) și că noii miniștri vor fi 
audiați în comisiile de spe
cialitate, urmând a fi apoi 
validați în bloc, de plenul 
Parlamentului.
___________ y

Autoritățile ruse consideră că 
ă lingouri aparținând 

âniei în depozitele lor
Surse diplomatice ruse, ci

tate de cotidianul “Noviie Izves
tia", au declarat că în depozitele 
din Moscova nu se află nici un 
lingou sau obiect din aur care 
să poarte însemnele Regatului 
Român și care să facă parte din 
tezaurul remis Rusiei țariste în 
timpul primului război mondial. 
“Dacă tezaurul a fost încărcat în 
București, asta nu înseamnă că 
el a ajuns în bune condiții la 
Moscova”, comentează sursa 
citată. Cotidianul "Sevodnia" 
precizează că pretențiile ro
mâne sunt nefondate deoarece 
România datorează echivalentul
------- - ------  

a 274 tone de aur, reprezentând 
contravaloarea armamentului și 
muniției livrate de Rusia Româ
niei în timpul primului război 
mondial. “Există probleme de 
ordin material cauzate și de 
prezența trupelor române în 
Odessa și Crimeea în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial", afirma "Sevodnia”.

Aceste comentarii au apărut 
în replică la o declarație făcută 
agenției ITAR-TASS de amba
sadorul României la Moscova, 
Ion Diaconu, care solicită părții 
ruse să înceapă și discuțiile 
pentru recuperarea tezaurului.

Valeri Nesteruskin, director
adjunct al Direcției de presă a 
MAE rus, a precizat, pentru 
Mediafax, că partea rusă consi
deră că problemele tezaurului și 
ale pactului Ribbentrop-Molotov 
nu trebuie să fie incluse în textul 
tratatului politic româno-rus. 
"Aceste chestiuni au un carac
ter istoric, oarecum sentimental 
și ele trebuie să facă subiectul 
unor dezbateri istorice, știin
țifice, și să nu fie incluse într-un 
document ce pune bazele rela
țiilor viitoare dintre cele două 
state”, a subliniat diplomatul 
rus.

--------------------->

Reducerea constantă și 
continuă a prețurilor de către 
puținii cumpărători care mai 
investesc în acțiuni a dus la o 
nouă scădere drastică a ac
țiunilor Bursei de Valori. Indi
cele BET, care urmărește 
evoluția principalelor zece 
acțiuni ale pieței, a început 
ședința de miercuri cu o scă
dere bruscă de 30 puncte 
(5%) față de închiderea pre
cedentă. Astfel, BET a ajuns 
coborât sub 700 de puncte, 
ajungând la 665-670 puncte, 
stabilind un nou nivel minim. 
BET scăzuse, marți, cu a- 
proape 42 de puncte, adică 
5,59 procente.

"în momentul de față nu 
sunt cumpărători, neexis
tând un interes pentru acți
uni. Există un dezechilibru 
clar între cerere și ofertă”, a 
spus Toni Dumitrescu, bro- 
kerul societății ABN AMRO 
Hoare Govett. "Piața scade 
pentru că nu sunt investitori 
străini care să dea ordine de 
cumpărare. Dacă interesul 
lor dispare, nu există altci
neva care să susțină piața. 
Numai cu investitorii români 
și cu mici speculații nu se pot 
susține prețurile acțiunilor”, a 
adăugat Dumitrescu.

Principalele acțiuni și-au 
continuat evoluția negativă și 

miercuri, iar ritmul de scădere 
nu s-a temperat deloc. Olt- 
chim a scăzut la 2600/2700 
lei, față de 3000 lei în ședința 
precedentă. Brokerul de la 
ABN AMRO spune că scă
derea a fost influențată de 
decizia de majorare a capita
lului social al societății, de 
care va beneficia numai FPS, 
acționarul majoritar, ceilalți 
investitori urmând să-și dilu
eze, astfel, cota de capital 
deținut. “Se pare că această 
decizie a reprezentat un sem
nal negativ pentru investitorii 
străini, care și-au văzut parti
ciparea la Oltchim diminuată”, 
a spus Toni Dumitrescu. Din 
momentul anunțării acestei 
decizii, Oltchim a pierdut 800 
lei, adică peste 20%. Azo- 
mureș a ajuns la un nivel la 
care puțini se așteptau, 1600/ 
1640 lei, Compa a coborât la 
1100 lei și se îndreaptă, sigur, 
către 1000 lei. Terapia “a 
reușit" să piardă 1000 lei, 
ajungând, miercuri, și la 9900 
lei, de la 11000 lei, dar în 
cursul ședinței, a recuperat, 
revenind la 11000 lei.

Cea mai “curajoasă" esti
mare o are Toni Dumitrescu. 
“Piața nu va mai merge mult 
timp în jos și mă aștept ca în 
primele zile din decembrie 
să se înregistreze cel puțin o

oprire a tendinței de scă
dere. Mă îndoiesc că la sfâr
șitul anului, indicele se va 
situa sub 600 de puncte", a 
spus brokerul de la ABN 
AMRO.

FPS a privatizat I400 de 
societăți comerciale

FPS a privatizat în acest 
an 1400 de întreprinderi, 
conform datelor furnizate 
Comisiei economice din Se

nat de Sorin Dimitriu. Aceas
tă cifră reprezintă jumătate 
din cea avansată de pre
mierul Ciorbea în ianuarie 
1997, a arătat președintele 
Comisiei economice, Viorel 
Cataramă.

Dimitriu a susținut că 
FPS a obținut în acest an din 
privatizare 500 de milioane 
de dolari și 900 de miliarde 
de lei, din care 700 de mili
arde au fost vărsați la buget 
după intrarea în vigoare a 
Ordonanței prin care 70% 
din banii încasați de FPS să 
intre la buget.

Președintețe FPS a ex
plicat ritmul lent al privatizării 
prin dificultățile și “fluctuațiile" 
legislației în domeniu, ca și 
prin existența mai multor insti
tuții care gestionează priva
tizarea. Dimitriu s-a pronunțat, 
în context, pentru înființarea 
unui minister al Privatizării. în 
opinia sa, ministrul Privatizării 
ar urma să conducă FPS-ul, 
dar contractele ar trebui să fie 
semnate de un director gene
ral al instituției.

Cifrele furnizate de Sorin 
Dimitriu sunt contestate de 
mai mulți membri ai Comisiei 
economice. Vicepreședin
tele comisiei, Doru Bădu- 

leascu (PSDR), a afirmat că 
cifra de 1400 de întreprinderi 
privatizate prezentată de 
președintele FPS este rezul
tatul însumării contractelor 
încheiate de instituție care, 
în unele cazuri, ar repre
zenta vânzarea a 10% din 
acțiunile unor întreprinderi 
cu capital majoritar privat. 
Pe de altă parte, Consiliul de 
Administrație al FPS a apro
bat, în ședința de marți, 16 
programe de restructurare, 
printre care și unele societăți 
importante, cum sunt Letea 
Bacău, Sider.met Călan, So
meș Dej, Carom Onești și 
Solventul Timișoara. Progra
mele de restructurare pre
văd disponibilizări de perso
nal, cu aplicarea Ordonanței 
Guvernamentale nr.9/1997 
privind plățile compensatorii 
precum și măsuri organi
zatorice și financiare (vân
zări de active, reeșalonări și 
angajări de credite).

Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale a anunțat că 
un număr de 20.275 de per
soane vor fi disponibilizate 
în urma restructurării sau 
lichidării unui număr de 71 
de societăți comerciale și 
regii autonome.

f Alianța trilaterală România- 
| Polonia-Ucraina “nu este opusă 
| nimănui și nu amenință pe ni- 
I meni", fiind o treaptă spre o 
1 Europă unită și un pas în inte- 
| grarea europeană a celor trei 
| state, au arătat președinții celor
■ trei state, Emil Constantinescu, 
• Alexandr Kwasniewski și Leo- 
I nid Kucima. Ei au avut, la Bu- 
| curești, o întâlnire de lucru în
■ care au hotărât direcțiile în care
■ trebuie dezvoltată cooperarea 
I trilaterală.
j Unul dintre scopurile princi- 
I pale ale întrevederii a fost întă-
■ rirea încrederii reciproce a celor 
I trei state, în cadrul unei arhi- 
| tacturi de securitate construită,
■ după cum a spus Emil Constan- 
' tinescu, “nu sub amenințarea

sau presiunea altora și nici chiar 
cu ajutorul altora", ci prin hotă
rârea proprie a țărilor respective. 
Cei trei președinți au stabilit, la 
București, că Polonia, Ucraina și 
România pot să devină "cără
mizile" unei structuri de legătură 
între Marea Nordului, Marea 
Caspică, Marea Neagră și Ma
rea Mediterană.

Unul dintre obiectivele trila
teralei este asigurarea unor 
legături strategice între Marea 
Baltică și Marea Neagră printr- 
un sistem de consultări politice, 
prin cooperare militară, econo
mică și în special în domeniul

infrastructurilor. Cele trei state 
au în vedere proiecte comune 
în cadrul coridoarelor de trans
port, telecomunicațiilor și trans
portului de energie. Experții vor 
pregăti proiecte concrete în 
aceste domenii, proiecte capa
bile să obțină finanțare rapidă 
din partea UE și a instituțiilor 
financiare internaționale. Prin
tre proiectele conturate se nu
mără și construfrea unei auto
străzi Varșovia-Lvov-București. 
România, Polonia și Ucraina au 
hotărât să dezvolte cooperarea 
transfrontalieră și să colabo
reze inclusiv cu terțe piețe.

Emil Constantinescu, Leo
nid Kucima și Alexandr Kwas
niewski au decis, de aseme
nea, să intensifice cooperarea 
împotriva terorismului și trafi
cului de arme, droguri și emi
grația ilegală. Cei trei șefi de 
stat au abordat și probleme 
legate de colaborarea în cadrul 
structurilor europene șl euro- 
atlantice. Constantinescu a 
mulțumit președinților Kwas
niewski și Kucima pentru șpriji- 
nul acordat României privind 
integrarea sa în NATO.

Ucraina nu vede NATO ca 
pe un inamic și dorește ca Ali

anța să devină un garant al sta
bilității europene și să nu cree
ze noi linii de demarcație, a 
arătat Kucima. Problema secu
rității europene a fost abordată 
și prin prisma faptului că Polo
nia va prelua, în 1998, preșe
dinția OSCE.

Cei trei șefi de stat au dis
cutat și alte aspecte legate de 
participarea țărilor respective la 
foruri europene. Surse diplo
matice au declarat recent că 
printre obiectivele trilateralei se 
află promovarea intereselor U- 
crainei pe lângă CEFTA, Ro
mânia și Polonia fiind deja

membre ale acestui organism^
Alianța dintre România, Po-1 

lonia și Ucraina a fost inițiată în | 
ianuarie 1997, la Varșovia. ■ 
Kwasniewski a afirmat că este • 
convins asupra faptului că noul | 
Guvern polonez de centru-1 
dreapta, condus de Alianța Elec- ■ 
torală Solidaritatea, va susține ■ 
proiectele trilateralei, deoarece | 
premierul Jozef Buzek s-a pro-1 
nunțat public în favoarea dez- ■ 
voltării cooperării regionale. Leo- • 
nid Kucima se declara, de ase-1 
menea, optimist în ceea ce pri-1 
vește atingerea obiectivelor ■ 
trilateralei, arătând că nu există 1 
contradicții între Președinția și I 
Guvernul Ucrainei privind politica | 
externă în general și trilaterala cu ■ 
România și Polonia în particular. '

— — _ __ _ — —— _ _ /
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“Afară-i toamnă, frunză-mprăștiată", 
Cum declarat-a Marele Poet... 
Iubito, -i toamnă și murim încet, 
Deoarece tranziția ne...gată. \v\

"La orice vârstă, omul este o ființă 
care se hrănește cu povești. Di» 
aceea, avuția povestirilor, pe care au 
străns-o oamenii pe tot globul, din 
casă în casă, din secol în secol, fie în 
vorbă, fie și în scris, a depășit celelalte 
avuții omenești."

Rabindranath Tagore

Iubito, -i toamnă rece, frig și ceață, 
Se-anunță-apropiere de ninsori, '• 
De ordonanțe ce ne dau fiori, 
De prețuri și tarife ce ne-ngheață.

X.

E prag de iarnă, nu încape vorbă! 
Să facem pregătiri să hibernăm 
Și să ne-obișnuim să nu mâncăm, 
Că Ciorbea ne cam lasă fără ciorbă...

Durrytru HURUBĂ\>

Trăim într-o lume în per
manentă schimbare și miș
care. Timpul nostru se mă
soară în minute. Viața este 
programată, pe bucățele de 
timp tot mai scurte, timpul 
efectiv liber, timpul pe care 
ni-l acordăm pentru relaxare 
și liniștea noastră este tot 
mai scurt. Cine mai are timp 
să citească un roman foile
ton? Cine mai citește azi 
poeme, lliada și Odiseea 
sunt prea lungi pentru a mai 
fi citite chiar și de liceeni, 
prea putină lume mai citește

azi poezie. Informația scurtă 
și la obiect este găsită azi pe 
toate piețele. Ne dorim ceva 
simplu, esențial, ceva care 
în puține cuvinte să dea ace
lași efect precum un roman 
foileton, un poem, sau o lun
gă, interminabilă odă.

Eu cred că toate aceste 
nevoi ale omului secolului 
XXI au fost satisfăcute cu 
mult timp în urmă, în cultura 
japoneză prin genul literar ce 
poartă numele: haiku. Fie
care minusculă poezie poate 
echivala cu un întreg poem, e

cât un strop de rouă, e o boa
bă de gând ce ține în el o 
lume, e precum un glonte: 
mic-rapid-la țintă. Citesc un 
haiku și rămân pe gânduri 
cât în urma citirii unui roman.

Cu mulți ani în urmă m- 
am îndrăgostit de haiku, a 
fost dragoste la prima vede
re și cred că va rămâne în 
topul sufletului meu, o viață 
și încă o zi, pentru că:

Privesc nisipul clepsidrei 
curgând.
Viața mea.

Ina DELEANU
—■
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„O frunză nu poate să fie din nou mugur; tot așa viața 
nu poate să se întoarcă în trecut. Viața trebuie să 
înainteze; ținta ei este ori moartea ori nemurirea".

Pramatha Chowdhuri

„Numai cei care vor să profite de viața altora până 
la ultima picătură, sunt în stare să te sfătuiască să-ți 
sacrifici viața. Numai cei care n-au suferit niciodată, 
glorifică suferința".

Sarat Chandra Chatterjee

„Care șarpe nu te mușcă, atunci când îl calci?”

„A fi liniștit e mai bine decât a fi fericit".

„Unde banii au putere, acolo vorbele n-au nici un preț".

„Petele de pe haine se șterg la spălat, petele de pe 
caracter dispar odată cu moartea”.

ProiPwbe,
„Omul bun se adună cu cei buni, omul rău cu cei 

răi, iar bunii niciodată cu răii”. Bharat Chandra Ray

„Cum ți-e gândul, așa ți-e firea”.
din „învățăturile lui Sri Ramakrishna"

Selecție de ii ie LEAHU

cuwÂm
S O țară fără filozofi e ca o casă fără 

ferestre. Nu intră lumina soarelui iar micile 
lumini dinăuntru se sting fără a fi văzute de 
către nimeni.

2 După ce și-au câștigat dreptul să 
zboare și-au dat seama că pot doar să 
țopăie!

2 Școala singurătății se face în co
mun.

S în fiecare clipă sunt disperat și 
fericit, așa cum în lume se nasc și mor 
oameni. Totul este în care parte a sufletului 
meu mă găsesc.

8 Naivii spun: „Viața unui meteorit 
este de o clipă", nebăgând de seamă mile
niile de înfruntare a cosmosului. Asta îmi 
aduce aminte de unii cititori ai poeziei.

s Pentru a uda un câmp cu flori tre
buie să calci câteva dintre ele - aceasta 
numai dacă nu ești înger.

£ Citește Biblia și îți vei spune: „lată 
că mijloacele scuză uneori scopul.”

2 Pentru a-ți opri ura trebuie, mai 
întâi, să-ți stăpânești iubirea.

2 Culorile sunt ca oamenii, au mai 
multe nuanțe decât ochiul poate percepe, 
dar mai puține decât mintea poate înțelege.

a Cine nu prețuiește înfrângerea, nu 
sărbătorește victoria.

Cristian FAR A, Deva

filmul psihologic
Este un gen cine

matografic ce se ca
racterizează prin 
scoaterea în relief a

trăirilor interioare ale protago
niștilor aflați în momente de 
cumpănă, sau obligați de com- 
Dlexe de împrejurări să ia hotă
râri cu influențe asupra desti
nelor lor.

Istoria cinematografului con
semnează numeroase pelicule 
cu astfel de problematici, selec
tând câteva dintre cele mai re
prezentative. Astfel, în “And 
Now, Tomorrow" ("Și acum, pe 
mâine") - 1944, în regia lui lan 
Pichel, cu Alan Ladd și Loretta 
Young, o tânără suferindă de o 
afecțiune a auzului este vin
decată de un ORL-ist pentru că

terapeutica a fost fericit îmbi
nată cu sentimentele.

în "Possess" ("Posedata”) - 
1947, regia Curtiss Bernhardt,

cu Joan Crawford și Van Heflin, 
o tânără femeie nu poate să-l 
uite pe fostul iubit, nici după ce 
a început o viață nouă. Iar în 
"Obsession" (“Obsesia") - 1954, 
regia Jean Delannoy, cu Mi
chele Morgan și Raf Vallone, o 
soție - alegând o pistă falsă, își 
denunță soțul a fi un asasin. 
Descoperindu-și eroarea făcută, 
reînnoadă firul căsniciei aflate în

impas.
în fine, "Unsere Haus von 

Kamerun" ("Casa noastră din 
Camerun”) - 1961, regia Alfred 
Vohler, cu Johanna von Koszian 
și Gotz George, o tânără cu un 
copil nelegitim ezită să dea un 
răspuns cererii în căsătorie și 
să spună adevărul, până în ulti
mul moment.

O tentativă de sinucidere 
este evitată in extremis datorită 
calmului și intervenției salutare 
a unui student la medicină și a 
unui medic de gardă în "The 
Slender Twead" ("La capătul 
firului”) - 1969, regia Sydney 
Polack, cu Sidney Poitier și 
Telly Savalas.

Adrian CRUPENSCH!

Două tinere superbe tra
versau plaja și trec pe lângă 
cearșaful pe care se afla un 
cuplu de vârsta a doua.

- Să nu îndrăznești să te 
uiți! - se zbârli doamna de pe 
cearșaf.

- Vai de mine, dragă, se 
poate? Mi-a intrat soarele în 
ochi încă de când au apărut la 
capătul digului...

melodie veselă.
- Se vede că sunteți foarte 

fericită. Aveți motive serioase?
- Am toate motivele: am o 

casă mare, o mașină frumoasă, 
doi copii minunați, bani sufi- 
cienți - și de cheltuială și la 
bancă - , doar cu sănătatea 
soțului nu mă pot lăuda...

- Știi, Spanache a alergat 
100 metri în 8 secunde!

- Imposibil! E mult sub re
cordul mondial al sutei de metri.

- Da, dar el a găsit o scur
tătură...

vă entuziasmați repede pentru} 
orice nimicuri și aveți o inteli
gență mediocră.

- Doctore, soția mea are 
obsesia ciudată că-i tot fură 
cineva hainele.

- Cum v-ați dat seama?
- Păi, a ajuns într-un ase

menea stadiu, că și-a angajat 
un individ să i le păzească. Azi- 
noapte l-am găsit la datorie în 
garderobă...

O femeie face cumpărături 
într-un mare magazin cu auto
servire și, în timp ce trecea de 
la un raft la altul, fredona o

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

Profesorul îl întreabă pe fiul 
unui grafolog:

- Ei, ce-a zis tatăl tău de 
observațiile pe care le-am făcut 
pe marginea tezei tale?

- Că sunteți iute la mânie,

- Vișinescule, poți să-mi 
spui ce este ereditatea?

- Da, domnule profesor. Chiar 
aseară, controlându-mi temele pe 
care le-am făcut acasă, bunicul a 
spus că ereditatea este o prostie 
care se moștenește...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAftU
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ORIZONTAL: 1) Improvizații fanteziste în 
manieră populară; 2) Zvârlugă acvatică 
atentând la nada pescarilor - Pitoresc repre
zentant al înaltelor splendori silvestre; 3) 
Capacitate... de foc din dotarea marinei - 
Săgeată troienită în împărăția munților; 4) Cu 
rafinamente senzoriale în estetica gustului - 
Fluture cu zbor dirijat spre tărâmuri străine; 5) 
Pasager autoinvitat pe corabia deșertă
ciunilor - Pagini de literatură închise într-un 
plici; 6) Dorința acerbă de noblețe a Chi- 
rițoaiei - Măruntă hrană căzătoare a cea
surilor de demult; 7) Narațiune celestă în 
maniera science-fiction - Furcile caudine din 
viața traficanților (sg.); 8) Victimă a ursitoa
relor căzut în dizgrație - Tir prelungit de 
artilerie verbală; 9) Nonconformistul discre
pant al densității convenționale - Mentori de 
circumstanță la un legământ de credință; 10) 
Flash-ul conștiinței cu însușiri creatoare.

Din frumusețea și 
înțelepciunea Bibliei

„înțelepții păstrează știința, 
dar gura nebunului este o pieire 
apropiată";

„Averea este o cetate întă
rită pentru cel bogat, dar prăpă- 
direa celor nenorociți este sără
cia lor";

„Cel neprihănit își între
buințează câștigul pentru viață, 
iar cel rău își întrebuințează 
venitul pentru păcat”;

„Cine își aduce aminte de 
certare apucă pe calea vieții, 
dar cel ce uită mustrarea apucă 
pe căi greșite";

„Cine ascunde ura are buze 
mincinoase și cine răspândește 
bârfelile este un nebun";

A cupa DE 
O PVKlTaTE

„Cine vorbește mult nu se 
poate să nu păcătuiască, dar 
cel ce-și ține buzele, este un 
om chibzuit";

„Limba celui neprihănit es
te argint ales, inima celor răi 
este puțin lucru";

„Buzele celui neprihănit 
înviorează pe mulți oameni, dar 
nebunii mor fiindcă n-au jude
cată”;

„Pentru cel nebun este o 
plăcere să facă răul, dar pentru 
cel înțelept este o plăcere să 
lucreze cu pricepere”;

„Celui rău de ce se teme 
aceea i se întâmplă, dar celor 
neprihăniți li se împlinește do
rința";

„Cum trece vârtejul, așa 
piere cel rău, dar cel neprihănit 
are temelii veșnice”.

Selecție de Hie LEAHU.

VERTICAL: 1) Mijloace de circulație pe marile artere; 2) 
Ipostaziant parcimonios, literaturizat în clasicism - Preeminent 
discreționar cu sufletul de gheață; 3) Areal privat pentru 
picnicul necuvântătoarelor - Sceptrul fabulos al regelui 
petrecerilor; 4) Vedetă în materie de bancuri pescărești - 
Eșantion primordial cu forță de extensie; 5) Dar primit la 
ceasul de taină al ursitoarelor - Revelator de conjunctură cu 
admirație spontană; 6) Elemente finale ale unei mișcări în 
tandeml - Articol original tratat pe larg în presă; 7) Sondaj de 
opinie: vox populi, vox dei - Cadru de direcție într-un voiaj 
extraterestru; 8) Hoinar pe Champs Elysees cu regretul unui 
adio - Delict sancționat de sferele celeste; 9) Inadvertență 
lexicală între critic și gurmand - Neîncrezători oripilați de 
propriile insuficiențe; 10) Zbenghiul inefabil descântat de zodii.

Vasile MOLODEȚ
DEZLEGAREA CAREULUI „TRAIECTORII" APĂRUT ÎN 

ZIARUL NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ:
1) CONAȚIONAL; 2) APEL - IMITA; 3) NARAV- OMĂT; 4) TIV- 

RANITI; 5) IT - SADIC; 6) T - LACOM - SU; 7) ABITIR - MOD; 8) 
TEME - ABILI; 9) IȚANI - ETAN; 10) VINIFICARE.
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AFORISME
ditt. (cc&tea

1 Omul genial care a 
fost Nicolae lorga obișnuia 
să spună: "Nu pentru orice 
lucru inteligent puteți găsi 
exemplu în istorie. In schimb 
găsiți precis pentru orice 
prostie".

Fizicianul Albert 
Einstein susține că bârfa 
este singurul zgomot care se 
propagă mai iute ca sunetul.

 -V
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VÂNZĂRI 
:VMPĂRÂlflF
• Vând 2800 mp teren 

intravilan, Deva, Ceangăi, acces 
facilități. Tel. 217192 (9405)

• Vând pământ intravilan, 5 
ha, întreg sau parcelat, Ilia. 
Informații 212143, 065/211422. 
(9413) ’

• Vând teren intravilan, situat 
în Sîntuhalm și combină 
germană de recoltat cereale. 
Tel. 621363, Sîntuhalm, nr.28 D 
(9643)

• Vând teren intravilan, cu 
anexe, 1300 mp, tractor U 445, 
pe șenile, defect. Deva, 211400. 
(9642)

• Vând urgent teren intravilan, 
la Cristur. Informații nr. 52, tel. 
671676. (9427)

• Vând teren construibil cu 
livadă, pomi fructiferi în Deva. 
Informații tel. 615078 (6448)

• Vând apartament 4 camere, 
ultracentral. Tel. 617906 (9617)

• Vând casă (nr.28), vând 
teren arabil, lângă biserică, sat 
Toplița Mureșului, comuna 
Certeju de Sus, preț negociabil. 
Informații Chișcădaga, nr.100, 
familia Gavrilă. (9388)

• Vând (schimb) casă în 
Lugoj cu apartament Deva. Tel. 
225255(9626)

• Cumpăr casă, 2 camere, 
cărămidă, în împrejurimile 
Devei. Tel. 624140 (9411)

• Vând casă, trei camere, 
singur în curte, lângă spital, preț 
informativ 350 milioane lei sau 
echivalent valută. Tel. 225070. 
(9636)

• Cumpăr apartament în 
Simeria. Tel. 661990, după ora 
14. (4916)

• Vând apartament trei ca
mere, zona Mărăști, etaj 4. Tel. 
623733. (9646)

• Cumpăr urgent apartament 
2 camere sau garsonieră. Tel. 
621381 (9431)

• Vând cabană în muntele 
Straja (Lupeni), cu apă curentă 
în interior. Informații Romte- 
lecom Aninoasa. (9438)

• Vând casă și grădină 
mare, comuna Vălișoara. Tel. 
655139.

• Vând în Deva apartament, 
strada M.Eminescu, bloc 43, 
sc.A, parter, ap.4. Vând în Hune
doara apartament, str. Munteniei 
nr.3, parter, ap. 63, tel. 
092281368. (9179)

• Vând casă în Ghelar (odih
nă și privatizare), curent trifazic, 
canalizare, apă etc. sau schimb 
cu apartament în Deva sau 
Hunedoara. Cumpăr lot de casă, 
500-1000 mp, în Deva, Sîntu
halm. Tel. 215189, după ora 16. 
(9441)

• Vând urgent casă, Hărău, 
cu multe anexe în suprafață de 
2700 mp. Informații Hărău, 269. 
(9439)

• Vând microbuz WW 1977, 
înmatriculat, stare bună de 
funcționare. 218562. (9630)

• Vând Lada Niva, înmatri
culată și una neînmatriculată, 
3500 DM, Orăștie, Cloșca, 21. 
(9256)

• Vând Saviem 6,5 tone, 
basculabil, contra cupoane 
agricole. Tel. 770951, 777157 
Hațeg. (2692)

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

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

• Vând calculator 486 SX, 
imprimantă CD-rom și program 
contabilitate. Tel. 660930 
(9404)

• Acum în RATE! Centrale 
termice și încălzitoare, instan
tanee, HERMAN, SICO, Italia, 
Germania, total automatizate, 
orice capacitate, gaz, moto
rină, lemn, cărbune. Distri
buitor autorizat, IMPERIAL 
Orăștie. Tel/fax: 054/642580. 
(9253)

• Vând utilaje de carman
gerie, utilaje de panificație, 
instalații de lumini pentru disco
teci, teren ultracentral, lângă 
piața din Brad. Tel. 054/651142. 
(9415)

• Vând drujbă Husqvarna, 
1997, nouă, 2.400.000 lei, 
negociabil. Tel. 217976. (9641)

• Vând S.R.L. tel. 212876, 
după ora 14. (9645)

• Vând societate comercială, 
preț deosebit de avantajos. 
Informații tel. 641562 (9255)

• Vând pătuț pentru copii și 
hotă electrică, cu filtru de car
bon. Deva, tel. 230592

• Cumpăr electromotor 
Mazda, 626, GLX, pe benzină, 
fabricație 1983. Tel. 770129, 
770139, Hațeg. (2691)

• S.C. Viticola SA Șoimuș, cu 
sediul în Șoimuș la vie, vinde 
de luni până vineri, între orele 
11-16, tulburel, soiuri supe
rioare, la prețul de 3500, plus 
TVA. (9762)

LICITAȚII
• Consiliul local al orașului 

Hațeg organizează licitație publică 
în ziua de 18.12.1997, ora 10, la 
sediul Primăriei, pentru închirierea 
a două spații în strada M.Viteazul 
nr.2, în suprafață de 35,38 mp. 
Informații suplimentare se pot 
obține la sediul primăriei, str. 
Libertății nr.5, tel. 777210 sau 
231536. In caz de neadjudecare, 
licitația se va repeta în data de 
30.12.1997. (2693)

PIERDERI
• Pierdut certificat de acționar 

pe numele Palko Vilhelm Sorin, 
de la SC Casial SA Chișcădaga, 
cu nr 3647827. îl declar nul. 
(9649)

• Pierdut certificat cod fiscal 
4633277 aparținând Casei de 
copii Baia de Criș.îl declar nul. 
(9433)

SCH1MBVR1 DE 
LOCV1NTL

• Schimb apartament 2 
camere, decomandate, Deva 
cu casă în Deva sau împrejurimi 
sau cu apartament 3 camere, 
fără diferență. Tel. 621807. 
(9409)

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm ingineri elec
tronică, automatizări, calcu
latoare, telecomunicații și 
economiști. Condiții de sala
rizare deosebite. C.V. la C.P. 
22, O.P. Deva 6. (9755)

• Angajez vânzătoare, vârsta 
maximă 25 ani. Relații zilnic ora 
20,chioșc non stop, Mărăști. 
(9647)

• S.C. Ando Lux Mintia anga
jează ospătari, barmani. Infor
mații Mintia, nr. 40. (9764)

• Efectuez și repar instalații 
sanitare. Informații Deva,tel. 
625101. (9650)

• Efectuez menaj la do
miciliu. Tel. 624055 (2417)

• Curs de medicină naturistă 
organizează Dalia Faur, medic, 
lunea, ora 19, la Hunedoara, str. 
Corvin, bloc 16, ap. 122 și 
miercurea, ora 17, la Casa de 
cultură Deva.

• SC Metrosid SA Hunedoara 
anunță intenția de autorizare 
din punctul de vedere al pro
tecției mediului al firmei din 
strada Munteniei, nr.2, bloc C1, 
ap.5, Hunedoara. Eventualele 
reclamații se primesc în termen 
de 15 zile, la APM Deva. (9180)

COMEMORĂRI
• Pustie ne este casa, îndu

rerate ne sunt zilele de când, în 
urmă cu 6 luni, au plecat dintre 
noi două suflete blânde și de 
neuitat,

OVIDIU și STEFAN 
IVÂNCU

Vă udăm mereu mormântul 
cu lacrimile noastre. Vă vom 
plânge în veci nemângâiate 
Claudia și Viorica. Parastasul va 
avea loc la data de 29 no
iembrie 1997, la Biserica Orto
doxă Clopotiva. Dumnezeu să 
vă odihnească în pace! (9419)

• Cu lacrimi și durere a- 
nunțăm împlinirea a 6 luni de 
la trecerea în neființă a scum
pei noastre fiice,

inginer cercetător 
CRĂCIUN LEONIDA

LILIANA

Parastasul de pomenire se 
va ține duminică, 30 noiembrie 
1997, la biserica din satul 
Lăsău. Nu te vom uita nici
odată. Lacrimi și flori pe 
mormântul tău! Părinții losif și 
Rodica. (9432)

• Au trecut doi ani de când 
dragul și bunul nostru

MIRCEA STOICHIȚOIU

ne-a lăsat cu sufletele pline de 
durere și a plecat pe drumul 
fără întoarcere. Lacrimi și flori 
pe tristul lui mormânt. Familia 
veșnic nemângâiată. (9400)

• La 1 decembrie se îm
plinește un an de lacrimi și 
durere de la tragica dispariție 
a dragului nostru soț și tată,

ADRIAN MIHAI 
PAVLOVSCHI

Amintirea ta scumpă va fi 
veșnic în sufletele noastre. 
Soția și fiica. (9443)

DECESE

• Consternat de durere, 
colonelul Mihai Stoica aduce 
la cunoștință decesul nepre
țuitei sale mame

ANA STOICA 
de 64 ani

înmormântarea va avea loc 
în data de 29.11. 1997, ora 
13,30, la cimitirul din Deva, str. 
M. Eminescu, Deva, de la 
domiciliul din str. Crișan, nr. 5. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! (9442)

• Conducerea și cadrele 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara sunt 
alături de col. Mihai Stoica, la 
greaua pierdere cauzată de 
decesul fulgerător al mamei 
sale

ANA STOICA

Dumnezeu să o odih
nească! (9442)

• Familia Arsenie loan Du
mitru deplânge dispariția 
mamei colonelului Mihai Stoi
ca și-i transmite sincere con
doleanțe. (9442)

• Aducem un ultim omagiu 
regretatei noastre paciente

ANA STOICA

trecută în lumea veșniciei, cu 
toate stăruințele noastre de a 
o salva. Sincere condoleanțe 
domnului colonel Mihai Stoi
ca. Medicii și personalul de la 
Cabinetul Medical al I.P.J. 
Hunedoara. (9434)

• Suntem alături de dom
nul colonel Mihai Stoica la 
marea durere pricinuită de 
moartea mamei sale

ANA STOICA

și-i transmitem sincere con
doleanțe. Personalul militar și 
civil din cadrul Serviciului 
Cercetări Penale al Inspec
toratului de Poliție al Județului 
Hunedoara. (9424)

• Colectivul Serviciului 
Evidența Populației din I.P.J. 
Arad este alături de dl. inspec
tor șef, col. Stoica Mihai, în 
greaua pierdere pricinuită de 
decesul mamei și prezintă 
sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (9448)

• Dr. loan Hațegan trans
mite dlui col. Mihai Stoica sin
cere condoleanțe la trecerea 
în neființă a mamei sale

ANA STOICA

Fie-i țărâna ușoară. (9442)

• Suntem alături de col. 
Mihai Stoica la greaua pier
dere suferită prin trecerea în 
neființă a mamei sale

ANA STOICA

Dumnezeu să o ierte! Familia 
Orban Emerich și Maria. (9442)

TRAGEREA A

SUPER 
LOTO “5/40”

din 27.11.1997
6-21 -25-39-32- 18

Fond de câștiguri
327.397.535 lei

TRAGEREA 
EXPRES 

din 27.11.1997

16-35- 11 -26-44-29
Fond de câștiguri
85.086.638 lei

■"PATRIA" - DEVA: Destinație mortală (28-1 dec.):' 
Omul zilei (2-4 dec.);
"FLACĂRA" HUNEDOARA: Pacificatorul (28-1 

dec.);
"PARÂNG" PETROȘANI: Am dat lovitura

(28-4 dec.); Destinație mortală (2-4 dec.);
"CULTURAL" LUPENI: Ultima aventură (28-1 dec.); Mincinosul

mincinoșilor (2-4 dec.);
"ZARAND" BRAD: Față în față (28-1 dec.); Polițist la San Francisco 
(2-4 dec.);
"PATRIA" ORĂȘTIE: Mafie și biliard (28-1 dec.); Dependenți de 

dragoste (2-4 dec.);
"DACIA" HAȚEG: Pedeapsa lui Arjun (28-30 nov.); Sechestrați în 

tren (1-4 dec.);
"LUCEAFĂRUL" VULCAN; Anaconda (28-30 nov);
"LUMINA" ILIA: Lumea dispărută (28-30 nov.);
"MUREȘUL" SIMERIA : Plătit pentru moarte 28-30 nov.).

Societate comerciala
VINDE EN GROS 

ȘI
EN DETAIL

Iu BERE:
l SILVA 1/2^

[BEGUN 1/2

ROM 30*  rjj
VODCĂ 30*  ||

RACHIU ALB 25
. ->

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

• Moment unic în viața 
fiecăruia dintre noi, despăr
țirea de MAMA, îl trăiește acum 
și colonelul Mihai Stoica, 
împreună cu fiul său Mihăiță, 
cele mai importante ființe din 
viața distinsei defuncte

ANA STOICA

Ne alăturăm durerii pe care 
o trăiți asigurându-vă de toată 
compasiunea noastră. Fa
milia colonel Radu.

[Hârtie igienică]

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

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

• Familiile Costea, Crișan 
și Pascu împărtășesc su
ferința col. Stoica Mihai la 
greaua despărțire de mama 
sa

ANA STOICA

Sincere condoleanțe. 
(9435)

• Suntem alături de col. 
Stoica Mihai în momentele 
dureroasei despărțiri de ma
ma sa,

ANA STOICA

Nu te vom uita niciodată, 
tanti Ana! Zina, Nicolae, Larisa 
și Nicu Balosin. (9435)

• Nemărginită ne este 
durerea la despărțirea de 
scumpul nostru soț, tată, socru 
și bunic

PETRU HUI

în vârstă de 61 ani, căruia îi 
vom păstra o veșnică și fru
moasă amintire. înmormân
tarea va avea loc duminică, 
30 noiembrie 1997, ora 13, 
în satul Bretea Mureșană. Te 
vom plânge și te vom regre
ta cât vom trăi! Dumnezeu să 
te odihnească! (9449)

✓

VREMEA
Vremea se menține 

rece, iar dimineața va 
persista ceața. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între -4°C și 
+5°C, iar maximele între 
+2°C și + 12°C.
\___________________ y
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A CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA
c Jl

1111^
în temeiul art. 65, alin. 1 și 3 din Legea 

administrației publice locale nr. 69/1991, 
astfel cum a fost modificată și 
completată prin Ordonanța de urgență 
nr. 22/1997 a Guvernului României, se 
convoacă Consiliul județean Hunedoara 
în ședință ordinară la sediul acestuia, 
pentru data de 10 decembrie 1997, ora 
10.00, cu următoarea ordine de zi:
^^Proiect de hotărâre privind rectifica

rea bugetului propriu al județului Hune
doara pe anul 1997.

Proiect de hotărâre privind modifi
carea bugetului de venituri și cheltuieli 
la RAAVJ Petroșani pe anul 1997.

^^Proiect de hotărâre privind comple
tarea obiectului de activitate a RAAVJ Pe
troșani.

Proiect de hotărâre privind apro
barea programului de pietruire a drumu
rilor comunale de pământ și alimentarea 
cu apă a satelor.

Proiect de hotărâre privind avizarea 
Programului județean de transport prin 
curse regulate pe anul 1998.

Președinte, Gheorghe Barbu

® TELEFOANE

FIPentru relații suplimentare, 
adresați-vă la ghișeul de încasare 

a facturii telefonice.
, a m . u a►

IINCMWEIM
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
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Convenția Democrată Română, Filiala 

I județului Hunedoara, asigură transport gratuit 
| pentru participarea la manifestările ce au loc 
I la Alba Iulia, în data de 1.12.1997, cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Naționale a României, astfel:
Pentru locuitorii municipiului Brad: 
w1 autocar, cu plecare din fața primăriei - ora 7 
Pentru locuitorii municipiului Hunedoara:
»1 autocar, cu plecare din fața hotelului I 

„RUSCA”-ora 8 1
Pentru locuitorii municipiului Deva:
®»2 autocare, cu plecare din fața Prefecturii - | 

Deva - ora 8 |
Z
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s.c.aRTEX^oaRa
Hunedoara vinde:

I*  - făină albă tip 650x1950 lei/kg 
j kllv> făină neagră 1000 lei/kg

> , tărâțe 700 lei/kg
Macină pentru populație grâu la tariful de 

I 250 lei/kg. Prețurile nu includ TVA. Informații 
I suplimentare la telefon 054/7 1 3030. (9787)

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
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SCCF TIMISOARA SA
- ȘANTIER 34 LR DEVA 

ANUNȚĂ:
r

Vindem cabină acari. Licitația va avea loc în 
ziua de 15.12.1997, ora 12, la sediul Șantierului 34 
LR Deva, str. Horea, nr. 12/14, (9785)

BCR SA - SUC. JUD.
HUNEDOARA - DEVA

anunță reluarea licitației pentru vân
zarea de obiecte de inventar și mijloace 
fixe, în data de 15.12.1997.

Listele cu obiectele scoase la vânzare 
pot fi consultate la sediile BCR din Deva, 
Brad, Hunedoara, Petroșani, Simeria, 

^Lupeni.

f SE11COMBOR" SA DRAȘT1P 
organizează licitație pentru închirierea 

unui spațiu de 40 mp. Licitația va avea loc în 
data de 17.12.1997, ora 10,00, la sediul

^societății din str. Luncii, nr.3, tel. 642504. j
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CONCURS CU PREMII AL^
1DIRIGINȚILOR Șl ts-jK 

FACTORILOR POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru 

să ajungă la cât mai mulți 
dintre cititorii săi și pentru 
că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai u- 
șoară în acest sens, S.C. 
Casa de presă și editură 
“Cuvântul liber” S.A. Deva 
împreună cuOficiile Teri
toriale de Poștă Deva, Hu
nedoara și Petroșani orga
nizează un CONCURS CU 
PREMII AL DIRIGINT1LOR 
DE OFICII POȘTALE Șl AL 
FACTORILOR POȘTALI în 
perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al 
concursului este

• NUMĂRUL DE ABO
NAMENTE CONTRACTATE 
LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE 
NUMĂRUL LOCUITORI
LOR DIN FIECARE ORAȘ 
SAU COMUNA Șl DE DIS
PERSIA LOR IN 
TERITORIU.

La încheierea concur
sului va fi întocmit un cla
sament, separat pentru di- 
riginți 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 zia
rul nostru este de 8000 de 
lei/lună plus taxele poștale.

in 1 dec. 1997 
firma chineză

tt.HENG SHENG
COMM&UM SRL 3UCUKESTI 

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!

zs noiembrie e^SUC^UClL

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

Idolar SUA 7850 lei
1 marcă germană 4440 lei
100 yeni japonezi 6177 lei
1 liră sterlină 13098 lei
1 franc elvețian 5503 lei
1 franc francez 1327 lei
100 lire italiene 453 lei
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CONTRASTE22.000 DE FAMILII AȘTEAPTĂ 
TICHETUL "CALORIC”

Febra aplicării Ordo
nanței 69 privitoare la 
acordarea unui ajutor la plata 

cheltuielilor suplimentare la 
consumul de energie termică 
peste iarnă a cuprins pri
măriile localităților județului. 
Unii dintre primari, simțind 
nevoia unor consultări 
colegiale, trec în pelerinaj pe 
la primăriile altor localități 
întru lămurirea problemelor 
pe care această ordonanță și 
normele ei metodologice, 

LA HUNEDOARA
apărute în Monitorul Oficial 
nr. 320 din 19.11.97, le ridică. 
Așa se face că în docu
mentarea făcută la Primăria 
Hunedoara interlocutori mi
au fost dl ing. Aurel Bugnariu, 
șef serviciu Administrație 
Publică Locală din primărie, 
și dl prof. Petru Bara, 
primarul Călanului.

Discutându-se pe tema 
normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței 69 au 
fost relevate o serie de as
pecte care încetinesc acțiu
nea. în primul rând traseul pe 
care vor circula tichetele este 
deosebit de alambicat. Lunar 
tichetele trec de la primărie la 
asociațiile de locatari după 
care ajung la fiecare locatar 
îndreptățit să le primească. 
Ulterior, la achitarea contra
valorii energiei termice con
sumate, tichetele se reîntorc 
la asociațiile de locatari, apoi 
poposesc la producătorul de 
energie termică - S.C.

Siderurgica S.A. - ca în final 
să revină la primărie. Un alt 
aspect ce trebuie rapid 
lămurit, deoarece aplicarea 
ordonanței este în întâr
ziere, vizează cererile tip 
care trebuie completate de 
solicitatori. în primul rând, 
normele metodologice lasă 
să se înțeleagă că aceste 
cereri tip trebuie asigurate 
de către primării. Acest 
lucru presupune găsirea 
rapidă a unei posibilități de 

tipărire a acestora și iden
tificarea fondurilor destinate 
acestei acțiuni. Pe de altă 
parte, interlocutorii sunt de 
părere că, în forma impusă 
de ordonanță, cererile sunt 
de un grad de complexitate 
extrem, cel care comple
tează, dacă are un nivel 
mai scăzut de instruire, 
putând întâmpina dificultăți. 
Din fericire, formatul cererii 
pentru următoarele luni de 
iarnă este mult simplificat 
față de prima cerere-tip 
completată. Din cele de
clarate de dl Bugnariu a 
reieșit că din primele 
estimări la Hunedoara sunt 
îndreptățite să primească 
tichet cca. 22.000 de familii. 
S-a făcut și precizarea că 
cei care au instalațiile ter
mice blindate sau defecte 
nu vor putea beneficia de 
prevederile Ordonanței 69.

A. SĂLĂGEAN

Zidurile albe, proaspăt 
zugrăvite și stropite cu 
praf de piatră, reparațiile 
efectuate ia acoperișul 
clădirii prevesteau, încă 
înainte de a-i trece pragul, 
că Grădinița cu program 
normai din comuna Hia a 
fost „ victima ” unor ample 
lucrări de renovare. Presu
punere confirmată apoi, 
odată ajunși din întâm

La Grădiniță din Ilia
_________________ r

plare în încăperea grupului 
sanitar, de noui aspect 
modern și curat ai aces
tuia, care asigură astfel 
condiții igienico-sanitare 
corespunzătoare copiilor.

Primele lucrări de reno
vare au început de fapt în 
urmă cu trei ani, ne spun 
dneie educatoare Marineia 
Fruja și Elena Fărău; 
atunci s-a introdus apa 
curentă (în prezent există 
și un boiler pentru apă 
caldă), continuând cu 
repararea șl vopsirea inte
rioarelor, reamenajarea 
spațiului pentru cete trei 
grupe ale grădiniței, s-au 
cumpărat mochete peste 
tot etc. Și dacă, în an
samblu, ambientul pare 
chiar confortabil (punând 
ia socoteală și tempe
ratura ridicată din încă-

T 
I
I 
I

FOTBAL
CORVINUL -Z«4?

F.C. BAIA MARE

Meci de mare atracție la 
Hunedoara, sâmbătă, de la 
ora 11: Corvinul primește 

peri), nu ia fei de bine stau 
lucrurile în privința dotării 
tehnice a grădiniței. Ba, 
aproape că lipsește cu de
săvârșire, fiindcă, excep
tând micul casetofon ce 
încă ma! face posibilă 
ascultarea poveștilor, nu 
există nici un fei de aparat 
(audio-video) care să folo
sească la diversificarea 
programului recreativ a!

copiilor. Mai rămân jucă
riile, și acestea cumpărate 
în mare parte cu ajutorul 
financiar ai părinților (din 
renumitul fond al clasei)...

fn schimb, dneie edu
catoare consideră îmbu
curător făptui că cei 70 de 
copii înscriși în acest an 
au o frecvență bună (uni! 
sunt chiar nerăbdători să 
vină dimineața la grădi
niță), menținându-se încă 
relativ constant numărul 
preșcolarilor în ultimii ani 
de zi ie. „Și chiar dacă nu 
vin de la început, de ia 
grupa mică, se poate 
aprecia că, până ia urmă, 
toți școlarii au trecut prin 
grădiniță'’, remarcau, cu 
justificată satisfacție, 
Interlocutoarele noastre.

A consemnat 
_________Georgeta BlRLA j

replica echipei F.C.Baia 
Mare, performera etapei 
trecute când a învins cu 5- 
0 pe Poli Timișoara, 
pretendentă la promovare!
Sperăm într-o victorie 
prețioasă a elevilor lui 
Romică Gabor. (S.C.)

------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------V

Calitatea factorilor de mediu 
în județul Hunedoara în 

perioada 17-23 noiembrie
- Valorile medii și maxime 

pentru poluanții gazoși 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) precum și 
valorile medii pentru 
pulberile în suspensie s-au 
încadrat în concentrațiile 
maxime admise prevăzute de 
STAS-ul de calitate a aerului. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate în zona Deva, în 
zilele de 17-19 noiembrie 
pentru dioxidul de azot și în 
zona Paroșeni în ziua 19 
noiembrie pentru dioxidul de 
sulf. Pentru pulberile în 
suspensie valoarea maximă s- 
a înregistrat în zona Deva la 
data de 21 noiembrie și a 
depășit limita admisă de 0,15 
mg/mc aer/24h. Pentru zona 
Paroșeni, valoarea maximă 
înregistrată în zilele de 17^22 
noiembrie au coincis cu limita 
admisă.

- Pulberile sedimentabile 
au înregistrat depășiri ale 
limitei admise de 17,0 g/mp/ 
lună în zonele Teliuc de 8,8 
ori și în Chișcădaga de 11 ori.

- Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei gama 
absorbită au fost în limitele 
de variație ale fondului na
tural pentru toți factorii de 
mediu analizați. Față de

TURNEU DE
HANDBAL LA DEVA

Sâmbătă (de la ora 14) 
și duminică (de la ora 9,00) 
se dispută ultimele me
ciuri din turneul de 

valoarea de atenție de 2,0 
Bq/1 prevăzută pentru ape, 
au fost înregistrate valori de 
0,23 Bq/I pentru apă brută 
din Strei și 0,12 Bq/1 pentru 
apă potabilă.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în prin
cipal de la unitățile de 
extracție și prelucrare a 
cărbunelui, au avut pentru 
perioada menționată o 
valoare medie de 1217,0 mg/ 
I și o valoare maximă de 
1800 mg/1. în comparație cu 
perioada anterioară se 
evidențiază o reducere a 
valorii medii cu 450,0 mg/1 și 
a valorii maxime cu 1260 
mg/1.

La sfârșitul lunii oc
tombrie 1997, la indicatorul 
pulberi sedimentabile au 
apărut depășiri în zonele 
Hunedoara - Teliuc Ia 11 
puncte din 18 puncte de 
control, în zona Chișcădaga 
la 6 puncte de control din 10 
și în zona Baru Mare cu 
depășiri relativ mici la 2 
puncte din 5 puncte de 
control.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

handbal masculin orga- . 
nizat de federația de spe- 1 
cialitate, în Sala Sportu- I 
rilor din Deva. Participă | 
echipele de juniori I ale ■ 
CSS din Ploiești, Brașov, ( 
Sf. Gheorghe, Odorhei, Fă- I 
găraș, Sibiu, Alba lulia. (S.C.) |

___________X

Aspect din timpul marșului de protest al elevilor deveni. 
Foto: Marius PEPTAN

CRIȘCIORUL ARE UN 
NOU VICEPRIMAR

Ca urmare a demisiei fostului viceprimar 
Dumitru Mazucu (Partidul Socialist), consilierii din 
Crișcior au ales din rândul lor un nou viceprimar 
al comunei în persoana dlui losif Colcer, de la 
Partidul Noua Românie. Consilier în locul 
actualului viceprimar a fost desemnat dl Mircea 
Popa. în perioada ce a trecut de la actul respectiv, 
între dl loan Bașa și dl losif Colcer se realizează o 
colaborare foarte bună. (Al. Jurcă)

| Uatii
Cadrele didactice și 

elevii Liceului 
Pedagogic “Sabin Dră- 

goi” Deva au organizat o 
amplă manifestare dedi
cată actului istoric de la 
1 Decembrie 1918, de la 
Alba lulia.

Elevii claselor V - VIII 
au participat la un an
trenant concurs pe teme 
de cunoștințe istorice, 
după care clasele IX - 
XIII au organizat o ma

nifestare complexă cu

prinzând concursul de 
întrebări și răspunsuri 
pe tema Marii Uniri, 
creații literare originale 
(poezii, dramatizări, 
eseuri, desene). După 
premierea câștigătorilor 
a urmat un amplu pro
gram artistic (cântece 
populare, patriotice, 
dramatizarea povestirii 
“Moș Ion Roată și Uni
rea”), întreaga acțiune 
fiind o adevărată lecție 
de patriotism (T.I.)

PROTESTUL GRUPULUI ȘCOLAR „TRANSILVANIA” 
SOLIDARIZEAZĂ ȘCOALA DEVEANĂ

IN LOC DE PRECIZARE
în cea de-a doua zi a mani

festației de protest a elevilor 
Grupului Școlar de Transporturi și 
Telecomunicații „Transilvania", 
cărora li s-a alăturat întregul per
sonal al instituției, la sediul 
acesteia a fost organizată joi (27 
nov.) o conferință de presă. Alături 
de reprezentanții școlii (elevi, 
cadre didactice, membri ai sin
dicatului „Transilvania”) au par
ticipat și cei ai altor mișcări sin
dicale - Blocul Național Sindical, 
Federația Educației Naționale, 
sindicate din câteva unități șco
lare devene.

Acțiunea de protest a izbucnit 
în urma tergiversării în găsirea 
unei soluții menite să re
glementeze situația imobilului în 
care timp de 7 ahi a funcționat 

cantina, internatul, 7 ateliere și 3 
cabinete ale Liceului „Tran
silvania". în momentul de față 
clădirea cu pricina se află în 
proprietatea S.C. Coratrans S.A., 
conform sen
tinței juridice 
definitive din 
20 mai 1997.

Felul în care 
s-a ajuns însă 
la această hotărâre (care, la un 
moment dat, a fost considerată a 
fi în contradicție cu Legea 
învățământului) a determinat 
inițial conducerea Inspectoratului 
Școlar și, mai cu seamă, cea a 
Liceului „Transilvania" să inițieze 
o serie de acțiuni care, iată, încă 
mai așteaptă o rezolvare spre 
redobândirea imobilului respectiv. 

După pronunțarea sentinței 
definitive, demersurile au 
continuat atât la nivel local, cât și 
la cel guvernamental, parlamentar 
și prezidențial. Ultimul răspuns a 

fost primit din 
partea preșe
dintelui Ca
merei Depu- 
taților, „prin 
care ne anun

ță că scrisoarea noastră a fost 
remisă Secretariatului General al 
Guvernului, spre a fi analizată”, 
preciza directorul liceului, Marin 
Avrămică, în cadrul conferinței. Iar 
la nivel local ar urma ca marți (2 
dec.) să aibă loc o întâlnire, între 
cei implicați, la Prefectură.

Până una-alta, însă, elevii (în 
numele cărora a vorbit Cosmin 

Brăteanu) sunt , hotărâți să 
continue protestul ,,până când 
cineva va lua o hotărâre în 
favoarea noastră". După cum s-a 
stabilit cu acest prilej, ei vor fi 
susținuți atât de cadrele didactice 
din liceu, precum și de colegi și 
profesori ai altor licee din Deva, 
care vor încerca inclusiv prin toate 
mijloacele sindicale să contribuie 
la soluționarea problemei. Și tot 
până una-alta, elevii sunt nevoiți 
să-și desfășoare practica în 
condiții improprii iar cei din alte 
localități să fie găzduiți „prin 
vecini". Așadar, conform celor 
anunțate, marșul de protest va 
continua pe timp nelimitat.

Georgeta BÎRLA

în urma apariției articolului 
Intitulat „Premiile acum, 
încasarea lor în viața de 
apoi...” (referitor la concursul 
„Mlss și Mister Boboc Deva 
’97") am primit din partea 
Organizației pentru Tineret 
„Phoenlx” un așa-zis drept la 
replică, semnat de Răzvan 
Mareș și Cosmin Ulmean, 
președintele și, respectiv, 
vicepreședintele acestei 
organizații.

Exprimându-și nedumerirea 
față de titlul articolului (care ar 
sugera că „premianții nu și-au 
încasat premiile”), semnatarii 
textului precizează că 
„premiile au constat în 
pomenitele polițe de asigurare 
oferite conform contractului 

de sponsorizare de ASIT - 
Sucursala Deva, nicidecum 
în bani, cum eronat sunt 
lăsațl cititorii să înțeleagă”. 
Precizăm, la rândul nostru, 
că n-am contestat valoarea 
polițelor în sine ori faptul că 
cei premiați le-au primit; iar 
că ar fi fost vorba de bani nu 
noi am lăsat să se înțeleagă, 
ci chiar organizatorii 
spectacolului, în debutul 
Căruia s-au anunțat „premii 
în valoare de 30 milioane de 
lei” oferite câștigătorilor. 
Bani de care, în decursul 
unui an de zile (pe cât timp 
este încheiată polița de 
asigurare), „asigurați!” ar 
putea beneficia doar în caz 
de invaliditate ori deces...
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