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APARE LA DEVA

• - Ce-i cu voi copii? De ce stați bosumflați?
-A, nimic. Ne jucăm de-a căsătoriții...

NUMELE EROULUI MOȚILOR - 
BLAZON DE NOBLEȚE PENTRU 
O INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

De luni, Ziua Națională a 
României, Școala Generală 
din Baia de Criș poartă un 
nume apropiat sufletului 
moților, tuturor românilor. în 
incinta instituției, o placă din 
marmură albă atestă acest 
lucru: ,,Dezvelită azi 1 
Decembrie 1997 cu prilejul 
acordării numelui „Avram 
lancu” acestei școli”.

binefăcătoare. Dincolo de 
greutăți de tot felul, învă
țătorii și profesorii rămân 
oamenî adevărați în care 
trebuie învestită încredere. 
Dispuși la orice sacrificiu 
pentru copiii lor rămân 
părinții. în ultimă instanță 
acest triunghi al valorilor - 
profesor, elev, părinte - 
împinge societatea înainte.

Școala Generală „Avram 
lancu” din Baia de Criș

Agențiile de presă au 
anunțat zilele trecute că 
organisme internaționale au 
cuvinte de apreciere pentru 
Guvernul României. Curios 
lucru. Probabil pentru redu
cerea continuă a producției 
industriale și distrugerea 
agriculturii (care nu se 
oprește de câțiva ani buni) - 
incât să ne aprovizionăm din

Piața Comună. Sau pentru 
punerea pe butuci a mine
ritului și restructurarea prin 
lichidare a unităților econo
mice. Ori pentru exacerbarea 
fiscalității și înrăutățirea 
dramatică a nivelului de trai 
al populației.

Vă mulțumim, dlor, dar 
orice apreciere se potrivește 
ca nuca în perete acum, 
când Executivul dlui Victor 
Ciorbea este obligat să se 
remanieze, să se trezească 
la realitate și să pornească 
la muncă mai hotărât, mai 
dinamic, pe baze de eficiență 
și calitate.

■N CAPITALA 
MARII UNIRI
In Capitala Marii 

Uniri - Alba lulia, în 
București și în alte orașe 

din țară a fost sărbătorită 
Ziua Națională a Ro
mâniei. La manifestările 
de la Alba lulia a fost 
prezent președintele 
țării, dl Emil Con- 
stantinescu, alături de 
care s-au aflat preșe
dintele Camerei Deputa- 
ților, Ion Diaconescu, 
miniștrii Victor Babiuc, 
Gavril Dejeu, Ion 
Caramitru, Dinu Gavri- 
lescu, Costin Georgescu 
- directorul SRI.

Șeful statului a depus 
coroane de flori la 
statuile lui luliu Maniu, 
Ion I.C. Brătianu și Mihai 
Viteazul, iar în sala Unirii 
a primit, după tradiție, 
ștafetele sportivilor din 
străvechile provincii 
românești.

Să ne explicăm puțin. Nu 
suntem dintre cei care 
ignorăm rolul și importanța 
organismelor internaționale 
în dinamizarea proceselor 
de tranziție în țările foste co
muniste și nici dintre cei care 
trag cu buretele pe tabla de 
materii (mai puțin însușite) 
a Guvernului Ciorbea. Orga
nismele internaționale, 
indiferent că sunt FMI sau 
BM, BIRD ori BERD, se 
interesează de România, o 
împrumută, o ajută, însă n- 
o fac dezinteresat. Dar mai 
face astăzi cineva acte de 
filantropie? Asta pe de o 
parte. Pe de alta, Guvernul 
român a prins mâna întinsă, 
a luat ce a găsit în ea, dar 
mai departe s-a împotmolit 
în propria nepricepere și 
neputință. Pentru că per
sonaje obscure s-au trezit 
propulsate în fotolii 
ministeriale și au început să 
împartă bucatele după cum 
le-a tăiat capul. Iar pe unele 
chiar le-a tăiat rău de tot. Ca 
și pe șefii lor de partide care- 
și cam bagă nasul unde nu

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

în Catedrala Reîntre
girii, un sobor de preoți, 
în frunte cu Prea 
Fericitul Teoctist, a 
oficiat un Te Deum.

După discursul adre
sat națiunii de către 
președintele țării, dl Emil 
■Costantinescu, a urmat 
parada militară, desfă
șurată pe Platoul Roma
nilor, pentu prima dată 
după 1989. Forțele de la 
sol - militari și tehnică de 
luptă - au fost com
pletate în aer de eli
coptere și avioane de 
nivelul tehnic cel mai 
performant.

La manifestările de la 
Alba lulia au participat și 
reprezentanți ai jude
țului Hunedoara - auto
rități ale Prefecturii și 
Consiliului județean, 
parlamentari, politicieni, 
simpli cetățeni.

La De
Hfost itaop, 

comemorativă 
- memorial ăl narii
Un eveniment cu 

reverberații istorice 
și fior patriotic s-a consumat 

sâmbătă, 29 noiembrie a.c., la 
Deva. Din inițiativa Consiliului 
local, pe fațada sediului 
Primăriei municipale a fost 
dezvelită o placă comemo
rativă, în semn de cinstire a 
memoriei grupului de cetățeni 
din Deva, care, în urmă cu 79 
de ani, s-au adunat aici și au 
constituit delegația parti
cipantă la Marea Adunare a 
Unirii de la Alba lulia, la 1 
Decembrie 1918 - eveniment 
istoric de referință pentru 
devenirea ulterioară a Ro
mâniei.

în prezența unei asistențe 
extrem de reduse, deși, după 
cum ni s-a spus, a fost invitată 
multă lume, părintele 
protopop Alexandru Hotăran a 
oficiat o slujbă de pomenire și 
a sfințit placa, dezvelită de 
primarul municipiului Deva, 
Mircea Muntean. Despre 
semnificația momentului și a 
Marii Uniri de la Alba lulia au 
vorbit consilierul municipal

Suita de manifestări 
dedicate Zilei 
Naționale a României ce-au 

avut loc la nivel local a 
debutat vineri (28 nov.) cu 
simpozionul științific orga
nizat de Inspectoratul 
pentru Cultură al județului 
Hunedoara, Inspectoratul

Școlar, Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane șl Di
recția județeană a Arhivelor 
Naționale.

Chiar dacă de această 
dată o asemenea acțiune n- 
a mai beneficiat de atenția 
ori măcar de salutul nici 
unui reprezentant al auto
rității locale, lucrările pre
zentate au reușit să redea 
importanța și semnificația 
cinstirii evenimentului 
istoric de la 1918. Pregătirea 

Dumitru Oprișa (PDAR) și 
primarul Mircea Muntean 
(PNL). Doar un aparat de 
fotografiat, cel al ziarului 
“Cuvântul liber”, a imortalizat 
momentul.

A fost prezent la festivitate 
dl. loan Băda, vicepreședinte 
al Consiliului județean 
Hunedoara. Nu a participat 
nici un reprezentant al 
Prefecturii județene, nici un 
parlamentar hunedorean din 
cei 11 ( probabil se aflau la 
sfat cu alegătorii din teritoriu, 
la sfârșit de săptămână?! ) 
și au fost de față doar cinci 
consilieri locali din echipa de 
23, care adoptaseră decizia 
dezvelirii acestei plăci 
omagiale.

Pe placa din marmură 
albă este încrustat următorul 
text: “în această clădire s-a 
desfășurat activitatea Con
siliului Național Român din 
Deva în perioada noiembrie 
1918 - iunie 1919”.

Glorie înaintașilor patrioți 
care au înfăptuit Marea 
Unire. (D.G.) 

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC
actului de la 1 Decembrie 
1918 a început, de altfel, cu 
mult înainte de această 
dată, așa cum se arăta în 
cadrul comunicărilor 
(„Evoluția ideii de unitate în 
istoria poporului român” - 
Rodica Andruș). Ideea 
comunității de origine și de 

■

limbă a tuturor românilor a 
apărut încă din secolul al 
XV-lea (pe vremea lui Ștefan 
cel Mare), reafirmându-se 
apoi tot mai pregnant în 
secolele ce-au urmat, anii 
1821 și 1848 fiind două 
dintre momentele pre
vestitoare înfăptuirii unității 
românilor. De asemenea, 
ideea unității naționale a 
constituit Ideea de bază în 
cultura sec. al XVIII-lea, 
numeroase fiind dovezile

Festivitatea ce a avut loc 
cu acest prilej a fost una 
firească. Doar emoția din 
sufletele oamenilor a fost 
copleșitoare. între cei prezenți 
s-au numărat reprezentanți ai 
Inspectoratului Școlar Jude
țean și ai administrației locale, 
conducătorii instituțiilor 
școlare din zonă, foști și 
actuali profesori și învățători, 
foști și toți elevii de acum ai 
școlii, un mare număr de 
părinți ai acestora, precum și 
sponsori care au sprijinit 
școala cu diverse prilejuri. A 
participat deputatul PUNR de 
Hunedoara, Petru Șteolea.

într-un astfel de moment, 
solidaritatea de breaslă a 
celor de la catedră ni s-a părut (Continuare în pag. 8)

unei unități culturale ce 
reprezenta „un preludiu al 
unităților politice” (Prime 
repere ale unității culturale 
românești - Maria Basarab). 

în pregătirea aștepta
tului act unificator con
tribuția hunedorenilor n-a 
fost lipsită de însemnătate, 
așa cum rezulta din cele 
prezentate în cadrul co
municărilor („Dascăli hune- 
doreni în evenimentele 
prilejuite de intrarea 
trupelor române în Transil
vania” - Mihai Cerghedean, 
„Hunedorenii și Marea Unire 
de la 1918" - Vasile lonaș). 
Dincolo de semnificația 
majoră și imediată a 
evenimentului de la 1 De
cembrie 1918, consecințele 
acestuia n-au încetat să 
Influențeze în deceniile 
următoare viața politică, 
economică și culturală a 
noii societăți românești, un 
asemenea aspect fiind 
surprins în lucrarea 
„Aniversarea zilelor de 1

Dar, iată cum s-a des
fășurat festivitatea de la 
Baia de Criș. Momentul in
augural l-a constituit dez
velirea inscripției școlii ce 
poartă numele lui Avram 
lancu. A urmat dezvelirea 
plăcii de maritiură care 
peste ani va consemna ce 
s-a întâmplat aici la 1 De
cembrie 1997. O frumoasă 
slujbă de sfințire a oficiat 
apoi preotul paroh, părintele 
Gheorghe Stan, un adevărat 
duhovnic, care predă religia 
aici. Urarea sa de ani mulți,

Dumitru GHEONEA 
Mine! BODEA

Decembrie, mijloc de luptă 
antirevizionistă în Tran
silvania, în perioada inter
belică" (dr. Liviu Lazăr). 
Mai mult decât atât, 1 
Decembrie 1918 a re
prezentat „un important 
început în crearea unei 
Românii mari și moderne”, 
deschizând porțile ei spre 
lume și dobândind re
cunoaștere internațională, 
dorindu-le tuturor, și mai 
cu seamă generațiilor 
următoare, „dreptul la 
libertate și prosperitate, la 
justiție și moralitate, la 
democrație” ș.a. („Unirea 
de la 1 Decembrie 1918 - 
apoteoză a biruinței” - 
Dorin Crișan). Spre final, 
anticipând într-un anume 
fel sărbătoarea de luni, a 
fost evocată „Alba lulia 
acum 79 de ani” (Maria 
Vârtopeanu), când în toată 
Transilvania răsunau 
clopotele bisericilor iar 
trenurile se-mpodobeau 
cu steaguri. (G.B.)
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Am întâlnit numeroși 
specialiști agricoli 
care, în condițiile vitrege ale 

agriculturii de azi, au obținut 
șl obțin rezultate de 
excepție, acestea dato- 
rându-se în mod deosebit 
competenței șl profe
sionalismului cu care se 
ocupă de problemele con
crete ale producției șl, în 
plus, pentru a finaliza efor
turile ■ de valorificarea pro
duselor realizate. Din mo
destie însă sau pentru a nu 
trezi Invidia colegilor, unii 
preferă să rămână în ano
nimat, mulțumlndu-se să 
cunoască doar el șl cel din 
jur cum au reușit să înre
gistreze producții șl profituri 
notabile, considerând că în 
tranziție se descurcă flecare 
cum poate, chiar dacă acce
sul la creditele bancare este 
mult îngrădit în condițiile 
când se știe că în agricultură 
ciclul de producție este mal 
lung șl nu permite învârtirea 
banilor așa de repede ca în 
comerț.

Fără a fi convins pe 
deplin că este sau nu un fapt 
cu semnificații aparte, dl Ing. 
Mircea Dan, director al S.C. 
Agroserv, din Deva (firmă 
desprinsă prin divizare din 
fosta S.C. Horticola), a adus 
în discuție unele rezultate, 
dar șl neîmplinlrl legate de 
activitatea acestei unități 
care are o însemnată 
pondere în aprovizionarea 
populației municipiului și a 

^altor localități din județ și din

ce MAI AFLĂM DE LA REGISTRUL AGRICOL
Am discutat, la Primăria 

municipiului Petroșani, cu dna 
Jurjica Gheorghiță despre acti
vitatea și prioritățile ce există la 
Registrul agricol, unde este sala
riată. în ultimele luni, cum spunea 
interlocutoarea, principala preocu
pare a reprezentat-o întocmirea și 
eliberarea adeverințelor solicitate, 
în baza ordonanțelor 9 și 22, 
pentru cei disponibilizati de la 
unitățile miniere din zonă.

în altă ordine de idei, de la 
Registrul agricol am mai aflat - dar 
nu situația exactă la zi deoarece 
proprietarii de animale nu mai sunt 
interesați să fie operate datele 
referitoare la starea sectorului 
zootehnic - că la începutul anului 
existau 2234 taurine, 6864 ovine, 
1059 porcine (din care 35 de 
scroafe), 1025 cabaline, 11 mă
gari, precum și 5645 păsări. Dacă 
efectivul amintit reprezintă sau nu 
o încărcătură corespunzătoare 
rămâne să vedem după ce vom 
înfățișa și structura suprafețelor de 
teren existente în raza muni
cipiului.

Referitor la terenuri și la modul 
lor de folosință este de reținut că
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6.00 România: ora 6 fix! 
| 8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
| N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR
■ Timișoara 11.55 Fotbal 
I Cupa României, meci din 
I optimile de finală (d) 15.00 
| Tradiții 15.30 Pro Patria
■ 16.30 Tribuna partidelor 

parlamentare 17.10 Sailor
I Moon (d.a) 17.35 Casă de 
| piatră (s, ep. 37) 18.00 
| Medicina pentru toți 19.00
■ Sunset Beach (s, ep. 102) 
1 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
I spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
| ed. specială, sport 21.15
■ Marguerite Volant (s, ep. 8)
! 22.10 Teatru TV: „Doi pe o 
I bancă” 23.30 Jurnalul de 
I noapte 23.45 Cultura în 
X________  

țară cu legume, în produ
cerea sfeclei de zahăr șl a 
altor produse agroallmen- 
tare, în obiectul de activitate 
având Inclusă șl creșterea șl 
îngrășarea porcilor. Fără a 
Intra în detalii privind 
tehnologiile de producție, 
l-am rugat pe Interlocutor să 
facă referire pe scurt la 
rezultatele de producție din 
acest an. în context am 
desprins că, orlentându-se 
spre ocuparea terenului, în 
înțelegere șl cu proprietarii 
pământului din zonă, cu 
acele culturi care îl intere
sează inclusiv pe consu
matori, având valorificarea 
asigurată (dar ce nu are azi 
trecere, bineînțeles în 
funcție de preț șl de 
calitate?). După dezbateri șl 
frământări s-au găsit moda
lități de a colabora cu o firmă 
străină care avea nevoie de 
legume pentru producerea 
de supe concentrate. Pe 
această bază s-a obținut șl 
sămânță din afară, reall- 
zându-se culturi, firește prin 
respectarea tehnologiilor 
specifice, în mod deosebit 
de morcov șl pătrunjel, care 
au fost cu adevărat de 
excepție. La morcov, spre 
exemplu, recolta a depășit 
30 de tone la ha, găsind 
desfacere Imediată (întrucât 
beneficiarul Inițial a renunțat 
la o parte din cantitate având 
concurență puternică pe 
piață) pentru întreaga 
recoltă, numeroase solicitări 
venind din afara județului.

140 de ha au destinația de teren 
arabil, 11100 ha sunt pășuni natu
rale, 2693 ha se găsesc ocupate 
cu fânețe naturale, iar peste 1400 
ha reprezintă terenuri ocupate cu 
pomi fructiferi. în condițiile respec
tive de relief și climă gospodăriile 
particularilor din zonă dau o 
producție de subzistență, puțini 
dintre producătorii agricoli rea
lizând surplusuri pentru valo
rificare la piață.

Cum lesne se poate înțelege 
din analiza datelor prezentate, 
raportând efectivele de animale la 
suprafețele care sunt destinate 
pășunilor și fânețelor naturale, 
rezultă că revin mai mult de 3 ha 
pășuni pentru o unitate vită mare, 
încărcătura respectivă fiind 
departe de a reflecta o folosire 
eficientă a potențialului pajiștilor 
naturale din zonă. Pe de altă parte 
însă, este tot atât de adevărat că 
randamentul pășunilor este foarte 
scăzut, mai ales datorită faptului 
că după 1989 nu s-au mai efectuat 
nici cel puțin lucrări simple de 
întreținere decât pe mici și izolate 
suprafețe, despre îmbunătățirea 
prin acțiuni efectuate în complex

lume (do): „Destine literare 
la sfârșit de mileniu”

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Docu
mentar (r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 9.55 Portrete în acvaforte 
(r) 10.30 Teleenciclopedia (r)
11.30 D.a. 12. ) Sunset 
Beach (s/r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi 
străine: germană 15.35 D.a. 
16.00 Micaela (s) 16.50 Tri
buna partidelor parla
mentare 17.00 Handbal CM 
feminin: România - Uruguay 
(d); Baschet CE masculin 
România - Polonia (d, rep. II)
19.30 Dreptul la adevăr 20.00 
SecretițJ (s, ep. 44) 22.00 Un 
om cu greutate: Bumerang 
(f. p. Italia/Franța/Germania) 
23.35 Meridianele dansului

Cu toate greutățile 
întâmpinate, mal ales în 
privința privatizării, în care 
sens demersuri s-au făcut 
de acum trei ani, firma a 
mers înainte, făcând șl 
serie de Investiții (numai în 
acest an de circa 80 de 
milioane lei), cu riscul că 
acestea trebuie Incluse în 
capitalul social șl mal 
trebuie cumpărate încă o 
dată la privatizarea efectivă. 
Unul dintre obiectivele de 
Investiții vizează dezvol
tarea unei îngrășătorll 
pentru porci, unde se 
rulează anual în jur de 100 
de capete, ceea ce asigură 
șl o valorificare mal bună a 
resurselor unității. Deși în 
condițiile actuale, când în 
calitate de producător ești șl 
plătitor de TVA, față de 
particulari care nu sunt 
împovărați șl cu această 
cheltuială, întâmpini nume
roase dificultăți, între care 
lipsurile de ordin financiar 
au o deosebită influență 
asupra întregii activități, iată 
că se mal găsesc șl spe
cialiști care au făcut un crez 
din producția agricolă, 
sacrlficându-șl multe In
terese personale (în cam
paniile de vârf fiind în câmp 
din. zori șl până în noapte) 
în folosul împlinirii în 
meseria pentru care s-au 
pregătit cu multă sârguință.

Nicolae TfRCOB 
___________ ___ _________ /

- cu fertilizări și supra- 
însămânțări - neputând să fie 
vorba nici pe departe. Cu toate 
că există o firmă specializată cu 
profil pentru ameliorarea pajiș
tilor, lipsa alocațiilor bugetare în 
acest scop constituind principala 
cauză a neefectuării lucrărilor 
necesare creșterii randa
mentului pășunilor, ceea ce are 
influență negativă asupra situ
ației efectivelor de animale și a 
producțiilor realizate de la 
acestea.

Găsindu-se motive sufi
ciente de reflecție asupra 
acestor probleme ce vizează 
ridicarea potențialului pajiștilor 
naturale, cât și randamentul 
sectorului zootehnic, este de 
așteptat ca, cel puțin în 
perspectivă, să existe mai multă 
preocupare și interes față de 
soarta pășunilor, numai așa 
existând posibilități de a spori și 
contribuția la realizarea unei mai 
bune aprovizionări a populației 
din zonă cu produse agro- 
alimentare.

Nicolae TÎRCOB y

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 

9.00 Muppets Show (s/r) 
9.40 Legea lui Burke (s/r)
10.30 Ucigaș în serie (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.10 Printre rânduri (r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Povestea lui Ned Blessing 
(dramă SUA ’91) 16.0” 
Dempsey și Makepeace (s) 
17.00 Muppets Show (s, ep. 
ultimul ep.) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Ultimele 
zile ale lui Patton (f. biogr.. 
SUA ’96, p. I) 21.30 Doctor 
Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s, ep. 13) 22.30 
Milionarii de la miezul 
nopții

Recidivistul din 
biroul șefului

La Hațeg, polițiștii îl 
cercetează. în stare de reți
nere pe Adalbert Nicolae 
Iancu, un recidivist din 
localitate care la 40 de ani 
nu are o ocupație stabilă.

într-o noapte individul 
a spart ușa biroului lui 
Constantin Barboni, șeful 
unității “Panicor”, de unde 
aplecat cu 2.362.000 de lei.

'b Lucian a fost tn 
vizită

Dacă tot s-a dus în vizi
tă la o cunoștință, Lucian 
Constantin Resu din 
Uricani s-a gândit că este 
cazul să nu plece de acolo 
cu mâna goală. Așa că, 
profitând el de neatenția 
gazdei, fură suma de 
400.000 de lei. A fost 
obligat să-i dea înapoi.

'b Minorul a furat 
bijuteriile

Dan Claudiu Scorțar 
are 12 ani și este elev la o 
școală din Vulcan. într-o 
seară, prin escaladarea 
unui geam, el a pătruns în 
apartamentul doamnei 
Maria Cercelolu din 
Lupeni. A furat băiatul de 
aici bijuterii din aur, în 
valoare de 5.000.000 de lei

„MĂCAR SĂ ȘTIU CĂ E ÎI\1 VIAȚĂ”
Abia respirând, din cauza problemelor de sănătate, dl Anghel 

Haneș din Căinelu de Sus (Băița) ne-a căutat la redacție. Ne-a 
rugat să-l ajutăm să dea de urma fiicei dispărută de la ultimul 
domiciliu de vreo patru săptămâni.

Cea plecată de-acasă se numește Maria Haneș și are două 
fetițe: una de nouă ani, crescută de dumnealui șl alta de un an. 
Cea de-a doua fetiță o are cu soțul nelegitim din Târnăvița. De 
aici a șl plecat, în urmă cu o luna. Tatăl presupune că a făcut-o 
pentru că a fost bătută de cel cu care trăia.

Dl Haneș ne-a mai precizat că în 22 decembrie a fost văzută 
de cineva din Băița prin Deva. Speră ca fiica sa să afle că este 
căutată și așteptată de părinți: “ Măcar să știu că e în viată” - 
spune tatăl, îngrijorat de soarta atât a fiicei cât și a nepoatelor 
sale. (V.Roman)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 Capcana tim
pului (s) 11.45 De partea legii 
(s/r) 12.40 Mireasa era în 
negru (f/r) 14.30 Maria (s) 
15.20 Tânăr și neliniștit (s) 
16.05 Șoapte de iubire (f/r) 
16.50 Știri 17.05 Față-n față 
cu llie Șerbănescu (talk
show) 17.50 Am întâlnit și 
români fericiți 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Știi și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Camille (dramă Anglia/ 
SUA ’84) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.25 Familia Bundy (s, 
ep. 240) 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 5) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.45 Rooster 
Cogburn (w. SUA 1975) 2.50 
Știrile PRO TV

IflPOUJIE
și suma de 1.000.000 de 
lei. Nu a avut timp să-i 
cheltuiască, prejudiciul 
fiind recuperat.

Doar după câteva 
zile, permisul i-a fost 
suspendat

Nu trecuseră decât 
câteva zile de când Ionel 
Dorinei Cotan din Sântă- 
mărie Orlea a obținut 
permisul de conducere. 
Bucuros nevoie mare, a 
pornit pe străzile Hațe
gului. într-o singură ora el 
a fost depistat de două ori 
conducând autoturismul 
cu viteză excesivă. Pentru 
acest motiv, permisul i-a 
fost ridicat în vederea 
suspendării.

%>Fosta concubină 
a făcut “curățenie”
Doru Florescu din 

Petroșani a avut o vreme 
concubină pe Margareta 
Neagu din aceeași loca
litate. După un timp 
relațiile dintre cei doi s-au 
răcit. Acest lucru nu a 
împiedicat-o pe femeie ca 
folosind chei potrivite să 
pătrundă în casa omului și 
să fure îmbrăcăminte și 
aparatură electronică.

Rubrică realizată cu 
sprijinul I.P.J. Hunedoara

ANTENA 1- X|

DEVA ’ 
08.00-08.15 Știri Io- I 

cale (r) j
17.30- 17.45 Interviul ,

săptămânii 1
17.45-18.00 Știri Io- | 

cale
19.30- 19.45 Știri Io- 1

cale (r) I
I

PRO TV-DEVA I
06.10-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva i
06.45-07.00 Știri Io- 1 

cale (r) !
09.45-10.15 Program i 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe I 

scurt l
18.05-18.25 No com

ment și „Vorbiți aici" - I 
realiz. A.Bena |

22.05-22.15 Știri Io- . 
cale '

MIERCURI, 
3 decembrie

□BERBEC 
(21 III-20 IV)

Nu-I cazul să trageți sfori, 
așa cum vl se propune. Dacă 
veți lucra pe ascuns, veți 
încurca șl mai rău lucrurile. De 
ce să vă complicați?

□TAUR 
(21 IV-21 V)

Un câștig Important vă Intră 
în buzunar, dar nu pentru mult 
timp. Nu luațl decizii radicale 
în nici un domeniu. Sunteți 
tentat să faceți schimbări în 
viața dv sentimentală.

□ GEMENI
( 22 V - 22 VI)

Sunteți obosit, Irascibil, Iar 
starea dv psihică nu-l dintre 
cele mal bune. Aveți neplăceri 
cu șefii sau cu cineva din 
familie. Din punct de vedere 
financiar, s-ar putea să aveți o 
surpriză neplăcută.

□RAC
( 23 VI - 23 VII)

Doriți să ascundețl ceva, dar 
nu vă lese pasiența șl sunteți 
prins asupra faptului. Expli
cațiile dv nu sunt acceptat' 
Dar, tot răul spre bine.

□LEU 
(24 VII - 23 VIII)

Mintea dv funcționează 
Impecabil, soluțiile pe care le 
găsiți celor mal delicate pro
bleme sunt extraordinare. 
Dacă rezultatele nu se văd, de 
vină sunt doar stelele care vă 
cam pedepsesc azi.

□FECIOARĂ 
(24 VIII - 22 IX)

Dorință mare de mani
festare, dar vă simțiți blocat. 
Rlscați și o dispută cu mem
brii familiei. Puneți prudența 
pe primul plan azi. 

□BALANȚĂ 
(23 IX - 23 X)

Dorință mare de manifestare 
și veți găsi azi locul potrivit 
pentru a vă manifesta. Ați 
putea câștiga bani - o mărire 
de salariu sau o primă. Nu fa
ceți angajamente cu persoane 
mal în vârstă căci s-ar putea 
să vă dezavantajeze.

□ SCORPION 
(24X-21 XI)

Sunteți hotărât să dați o 
raită prin magazine, ceea ce 
creează emoții celor din fa
milie. Dar n-au motive căci 
veniturile vă permit o mică 
nebunie.

□SĂGETĂTOR 
(22 XI - 20 XII)

Rezultatele muncii dv. vor 
începe să strălucească la 
orizont, trezind cele mal vii 
comentarii. Unii vă felicită 
sincer, alții vă invidiază. Nu 
trebuie să fiți trist căci așa e 
de când lumea.

□ CAPRICORN 
(21 XII - 19 I)

Veți întâlni o persoană 
plăcută a cărei companie vă va 
reconforta. Mintea vă este 
vioaie, iar memoria v-ar putea 
releva amănunte esențiale 
pentru lucrările în care sunteți 
implicat.

□VĂRSĂTOR 
(20 1-18 II)

Relațiile cu copiii vă pot 
aduce nesperate bucurii. N-ar 
fi exclus să aflați de o realizare 
a copilului dv. Frații vă solicită 
ajutorul. încercați să stați de 
vorbă cu el căci sunt puțin 
cam deprimați.

□ PEȘTI 
(1911-20 III)

Unii dintre dv nu sunt 
tocmai corecți. Atenție, căci se 
țes intrigi în jurul dv. Ați putea 
avea idei excelente despre 
cum ați putea să-i demascați.

Ijiesescepj
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CORVINUL - F.C. BAIA MARE 0 -1

înfrângerea Rapidului la Piatra Neamț 
coroborată cu victoria Oțelului Galați în 
Regie, în fața Sportului Studențesc, au 
condus la schimbarea liderului, rapidiștii 
bucurându-se pentru puțin timp de fotoliul 
primului loc în clasament. Ceahlăul, prin 
victoria cu 2-1 în dauna elevilor lui Mircea 
Lucescu, a reușit să cucerească încă trei 
puncte deosebit de prețioase, după ce în 
tur văduvise echipa din Giulești de 2 punc
te (rezultat 0-0), performanță neatinsă de 
echipe cu pretenții mai mari din Divizia A.

Derby-ul etapei a fost Dinamo - Univ. 
Craiova, o partidă onorată în bună parte 
de gazde, oaspeții fără patru titulari, între 
care lipsa lui Gabi Popescu a fost hotă
râtoare, neputând face față tinerilor ju
cători dinamoviști în jocul cărora s-a simțit 
o înviorare ce poate fi de bun augur și 
pentru derby-ul etapei viitoare (Rapid - 
Dinamo). De remarcat că în poarta Uni
versității Craiova și-a făcut debutul Tiberiu 
Lung, fiul fostului mare portar din Bănie și 
al reprezentativei noastre de fotbal Silviu 
Lung, căruia antrenorul Constantin Oțet îi 
prevede un viitor strălucit. Prin înfrângerea 
suferită la Constanța, FC Național începe 
să piardă contactul cu echipele Oțelul, 
Steaua și Rapidul ce luptă pentru un loc 
pe podium. Dar, returul abia a început și 
multe se mai pot întâmpla.

Meciul “U” Cluj - Steaua a constituit un 
bun test pentru militari în perspectiva întâl
nirii de marți, 9 decembrie, cu Aston. Villa 
din Cupa UEFA. De reținut, Ciocoiu a 
marcat 2 goluri în poarta clujenilor.

Mulți pasionați ai fotbalului care 
n-au văzut această partidă fac tot 
felul de presupuneri, fie că supra- 
apreciază echipa din Baia Mare du
pă scorul înregistrat în fața Politeh
nicii Timișoara (5-0) crezând că a 
făcut minuni la Hunedoara, fie că 
înclină să creadă că hunedorenii, 
după egalul de la Deva, nu au fost 
destul de conectați la jocul de sâm
bătă, fiind surprinși de puternica 
formație băimăreană. Nu, nu a fost 
așa! Am discutat înaintea începerii 
partidei cu Romică Gabor și am 
realizat seriozitatea cu care condu
cerea tehnică a clubului, jucătorii 
priveau acest meci, știind că întâl
nesc o echipă puternic stimulată de 
sponsor pentru a accede la pro
movare.

începutul partidei a aparținut în 
totalitate hunedorenilor și altfel era 
scrisă această cronică dacă Cor- 
vinul nu rata 2 ocazii mari de a în
scrie până în minutul 5 în poarta lui 
Szolomager: în min. 3, Chezan cen
trează splendid pe linia careului de 
6 metri, Sterean se afla acolo, se 
înalță, lovește balonul cu capul dar 
trece peste bară! Două minute mai 
târziu, Stoica, tot din apropierea 
porții - din colțul careului de 6 metri 
reia tot cu capul, fulgerător, dar min
gea ocolește de puțin poarta noro
cosului portar! Hunedorenii nu slă
besc ritmul acțiunilor spre careul 
oaspeților, care au trebuit să-și întă
rească dispozitivul apărării cu în
treaga linie de mijloc. Așa se face 
că primul atac al băimărenilor spre 
poarta hunedoreană are loc abia în 
min. 17 când Săvoiu șutează mult 
pe lângă bara stângă a lui Ceclan. 
Gazdele, în schimb, s-au menținut 
mereu în atac, dar din păcate fazele 
de poartă, când s-ar fi putut înscrie,

în minutele 14, 24, 30, 32 și 34, nu 
au putut fi finalizate sau s-a opus 
portarul. în această repriză, tripleta 
Piroska, Săvoiu, Ghindă, sprijiniți de 
nu mai puțin cunoscuții Mănăilă, 
Roman și Somcherechi, și-au de
monstrat calitățile doar în minutele 
22 și 37 când au atacat foarte peri
culos poarta lui Ceclan.

Și repriza a doua este a gazdelor 
care insistă în atac și băimărenii au 
făcut cu greu față atacurilor din mi
nutele 49, 54, 57, 63, când hune
dorenii puteau modifica tabela de 
marcaj. După “semnalele” date de 
oaspeți în minutele 76 și 84 de Pi
roska și Săvoiu, hunedorenii atacă 
cu înverșunare însă nu reușesc go
lul, Stoica, Păcurar, Costăchescu, 
Bardac, Babarți nereușind finali
zarea! Și ca de obicei, ratările se 
răzbună: în min.90 (se intrase în 
prelungiri), când se aflau în atac 
chiar și Sterean cu Dinu, oaspeții 
inițiază un contraatac fulgerător și 
Costăchescu ce luase locul lui Dinu 
nu îl poate opri pe Săvoiu din cursă, 
Ceclan iese cu întârziere în întâm
pinare și Săvoiu trimite balonul cu 
boltă în poartă 0-1 spre stupefacția 
tribunelor și bucuria imensă a oas
peților care nesperat au plecat cu 3 
puncte!

Galeria hunedoreană, care neîn
trerupt, pe întreaga desfășurare a 
partidei și-a susținut favoriții, a găsit 
puterea să nu reproșeze nimic fot
baliștilor de la Corvinul și să apla
ude pe oaspeți ce la rândul lor, plă
cut impresionați de fair-play-ul hu
nedorenilor, au răspuns cu aplauze.

CORVINUL: Ceclan, Bordean 
(82 Babarți), Sterean, Haidiner (80 
Tibichi), Dinu, Procorodie, Chezan, 
Bardac (71 Neiconi), Costăchescu, 
Păcurar, Cr. Stoica.

De vinerea trecută, canalul TV EUROSPORT transmite și în 
limba română! Deci, cel mai urmărit canal de televiziune de pe 
continent în 45 de țări - cu circa 200 de milioane de telespectatori 
va fi mai accesibil și pentru români. Deocamdată, versiunea în 
limba română poate fi urmărită în medie de 4 ore pe zi. între 
viitoarele transmisii se înscriu Jocurile Olimpice de iarnă și de 
vară; Campionatul Mondial de fotbal din Franța - de unde vom 
putea urmări 32 de meciuri în direct, 32 - decalate și 64 în reluare; 
Cupa Națiunilor Africii la fotbal (în februarie ’98); Campionatele 
Mondiale de natație din Australia (ianuarie ’98); precum și alte 
numeroase concursuri, turnee internaționale.

Echipa de comentatori români este condusă de cunoscutul 
^Cnetian Țopescu.

Turneul Anal 
al CM dfi 
handbal Feminin

Duminică seara, la Sin
delfingen, în Germania, a 
început cea de-a 13-a edi
ție a Campionatului Mon
dial de handbal feminin, la 
care iau parte 24 de selec
ționate ce sunt repartizate în 
6 grupe. Reprezentativa 
noastră se află în Grupa C, 
alături de Coreea de Sud 
(campioană mondială en- 
titre), Ungaria (vicecampi- 
oană mondială), Coasta de 
Fildeș, Cehia și Uruguay. 
Primul meci l-au disputat 
fetele noastre aseară, cu e- 
chipa Algeriei. Azi, de la ora 
17,00, România - Ungaria!

J

Rapid, turneu în 

Maroc

în perioada 16-18 ianuarie 
1998, prin intermediul firmei de 
impresariat sportiv "Interna
țional 2001", echipa de fotbal 
Rapid București a fost invitată 
să participe la un turneu inter
național în Maroc. Aici, elevii lui 
Mircea Lucescu se vor con
frunta cu Ajax Amsterdam, Far 
Rabat și Raja Casablanca.

Un turneu ce poate fi foar
te folositor pentru fotbaliștii din 
Giulești, care va fi tratat cu toa
tă seriozitatea de către Mircea 
Lucescu, decis să facă tot ce e 
posibil ca Rapid să-și spună 
cuvântul în lupta pentru primul 
loc în clasamentul Diviziei A.

L . .... ----------------- >

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT
DIN 30 NOIEMBRIE

-----------------------------
1. AțALANTA - LECCE 

.^.'âĂRI-BRESCIA
3. BOLOGNA - SAMPDORIA 

. EMPOLI - PIACENZA
5. LAZIO - UDINESE
6 MILAN-JUVENTUS 

MIAPOLLr FIORENTINA
•T 8? PARMA - ROMA

... 9. VICENZA - INTER
10. ANCORA (SALERNITANA
11. CHIEVOV PERUGIA
12 „EJkNDRța-VERONA
13, "VENECIA - RAVENNA

■ \ &citt

Fond de câștiguri ?334.812.383 lei.
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2-2
2-3
2- 3
1-1
1-1
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1- 3
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1-1
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X
2
2 
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DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 18-a (prima 

din retur): F.C.Argeș - Foresta Fălticeni
2- 1; Ceahlăul P.N. - Rapid 2-1; “U" Cluj - 
Steaua 2-3; Sportul Stud. - Oțelul Galați 0-1; 
Gloria Bistrița - Jiul Petroșani 3-0; Petrolul - 
CSM Reșița 2-1; CF Chindia Târgoviște - 
FCM Bacău 1-1; Dinamo -. Univ. Craiova
3- 0; Farul C-ța - F.C.Național 1-0.

CLASAMENTUL
1. OȚELUL GL. 18 13 1 4 36-11 40
2 STEAUA 17 12 3 2 41-21 39
3. RAPID 18 12 3 3 35-15 39
4. F.C.NAȚIONAL 18 10 4 4 27-15 34
5. F.C.ARGEȘ 18 10 3 5 26-18 33
6. DINAMO 18 10 2 6 35-25 32
7. U. CRAIOVA 18 9 2 7 37-24 29
8. C.S.M. REȘIȚA 18 8 3 7 25-29 27
9. PETROLUL 18 8 2 8 24-22 26
10. CEAHLĂUL P.N. 18 7 4 7 20-19 25
11. FARUL 18 6 4 8 18-28 22
12. GL. BISTRIȚA 17 6 3 8 28-28 21
13. “U" CLUJ 18 5 4 9 17-20 19
14. SPORTULSTUD. 18 5 2 11 21-28 17
15. FORESTA 18 4 5 9 13-22 .17
16. CHINDIA 18 4 5 9 20-40 17
17. FCM BACĂU 18 2 6 10 12-25 12
18. JIUL PETROȘANI 18 2 0 16 22-57 6

Etapa viitoare : Univ. Craiova -
F.C.Argeș; Rapid - Dinamo; Steaua - 
Ceahlăul; Jiul - “U” Cluj; F.C.Național - 
Sportul; Oțelul Gl - Gl. Bistrița; CSM Reșița - 
Farul; FCM Bacău - Petrolul ; Foresta - 
Chindia.

- - - ----

DIVIZIA 81
Rezultatele ultimei etape din tur:
Petrolul Moinești - F.C.Brașov 1-1; 
Poiana Câmpina - F.C.Onești 0-0; 
Midia Năvodari - Astra Ploiești 0-1; 
Precizia Săcele - Nitramonia Făgăraș 2-1; 
Gloria Buzău - Metalul Plopeni 1-0; 
Dacia Brăila - Foresta II Fălticeni 1-0; 
Tractorul Bv. - Dunărea Călărași 1-0; 
Rocar Buc. - Dunărea Galați 8-1; 
Poli lași - Metrom Bv. 0-0.

CLASAMENTUL TURULUI:
1.ASTRA PL. 17 14 3 0 37-7 45
2.F.C.ONEȘTI 17 12 2 3 43-14 38
3.F.C.BRAȘOV 17 10 4 3 27-14 34
4.TRACTORUL BV. 17 10 3 4 32-13 33
5.PRECIZIA 17 10 3 4 30-16 33
•6.PETR.MOINEȘTI 17 8 2 7 33-23 26
7.ROCAR 17 8 2 7 28-26 26
8.METROM BRAȘOV 17 7 4 6 17-16 25
9.MIDIA 17 8 1 8 23-28 25
10.POIANA CÂMPINA 17 7 3 7 30-28 24
11.POLI IAȘI 17 7 2 8 27-24 23
12.FORESTAII FĂLT. 17 5 4 8 19-33 19
13.GL. BUZĂU 17 4 6 7 22-33 18
14.DACIA BRĂILA 17 5 1 11 ’29-37 16
15.METALUL PL. 17 4 4 9 11-27 16
16.NITRAMONIA 17 4 1 12 22-35 13
17.DUN.GALAȚI 17 2 4 11 19-45 10
18.DUN.CĂLĂRAȘI 17 2 3 12 12-42 9

DIVIZIA 82
| Rezultatele ultimei etape a turului:
| U.T.Arad - Olimpia Satu Mare 0-0;
| CFR Cluj - U.M.Timișoara 1-0;
| Gloria Reșița - ASA Târgu Mureș 1-2; 

Inter Sibiu - Minerul Motru 2-1;
■ Gaz Metan Mediaș - Vega Deva 1-0; 

Unirea Dej - Dacia Pitești 2-0; 
Corvinul - F.C. Baia Mare 0 -1

I Poli Timișoara - Electro. Craiova 2-0;
| Apullum Alba lulia - ARO C-lung 1-1.

CLASAMENTUL TURULUI
1.A.S.A.TG.MUREȘ 17 11 2 4 29-17 35
2.BAIA MARE 17 10 2 5 36-21 32
3.GAZ METAN 17 10 2 5 '’ 22-13 32
4.MIN. MOTRU 17 10 1 6 27-22 31
5.OLIMPIAS.M. 17 9 4 4 27-22 31
6.POLI TIMIȘOARA 17 9 1 7 25-21 28
7.UNIREADEJ 17 9 1 7 24-21 28
8.ELECTRO 17 8 1 8 28-21 25
9.APULLUM A.l. 17 8 1 8 23-25 25
10.DACIA 17 7 3 7 23-23 24
11.CORVINUL 17 7 2 8 18-16 23
12.ARO C-LUNG 17 5 7 5 21-19 22
13.INTER SIBIU 17 6 2 9 17-21 20
14. U.M. TIMIȘ. 17 5 3 9 24-36 18
15.CFRCLUJ 17 5 3 10 20-29 17
16.GL. REȘIȚA 17 5 1 11 20-32 16
17.VEGA DEVA 17 4 4 9 20-35 16
18.U.T.A. 17 4 3 10 20-32 15
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I
I
I
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I
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I
I
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I
I
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DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 18-a: Mine-Ral 

Rovinari - Rulmentul Alex 2-0; Min. Berbești - Pa
rângul Lonea 4-0; Termo Tr. - Petr. Stoina 1-0; Min. 
Mătăsari - Arsenal Sadu (neprezentare); F.C.Vâlcea 
- Min. Certej 1-0; Aluminiu Slatina - Un. Drăgășani 
2-0; Petr. Țicleni - Șoimii Sibiu 3-0; Min. Lupeni - 
F.C.Drobeta Tr.S. 1-0; Min. Uricani - CFR Caransebeș 
2-0; Severnav Tr.Severin - Petrolul Videle 4-3.

CLASAMENTUL:
1.MIN. BERBEȘTI 18 12 1 5 45-21 37
2.RULMENTUL 18 11 4 3 36-15 37
3.DROBETA TR.S 18 11 3 4 28-12 36
4.P. VIDELE 18 9 4 5 28-18 31
5.M.URICANI 18 10 1 7 35-32 31
6.UN.DRĂGĂȘANI 18 9 2 7 25-21 29
7 .ALUMINIU SL. 18 9 1 8 21-38 28
8.MINE-RAL R. 18 8 3 . 7 36-23 27
9.TERMOT.S. 18 8 3 7 22-23 27
10.M. LUPENI 18 8 1 9 26-33 25
11.CFR CARANS. 18 8 0 10 37-32 24
12.P.STOINA 18 8 0 10 27-36 24
13.PARÂNGUL L. 18 8 0 10 27-40 24
14.M. MĂTĂSARI 17 6, 4 7 29-26 22
15.M.CERTEJ 18 7 1 10 25-27 22
16.F.C. VÂLCEA 18 6 4 8 22-25 22
17.SEVERN AVT.S. 18 6 3 9 23-26 21
18.PETR. ȚICLENI 17 5 2 10 20-27 17
19.ȘOIMII SIBIU 18 5 1 12 16-31 16
20.ARSENAL S. 16 5 0 11 14-36 15

Etapa viitoare: CFR Caransebeș - Termo; 
Petr. Stoina - FC Vâlcea; Min. Certej - Min. Lupeni; 
Drobeta - Aluminiu SI; Un. Petrol Drăgășani - 
Petr. Țicleni; Șoimii - Min. Berbești; Parângul - Min. 
Mătăsari; Arsenal Sadu - Severnav; Petr. Videle 
- Mine-Ral; Rulmentul Alex.- Min. Uricani.
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REFORMA • RESTRUCTURARE
Ce va mai contrapune metalurgia 
românească performantului oțel 

"electric" al concurentei mondiale?»
S.C."Siderurgica" S.A. Hu

nedoara face parte din acel 
“miez dur" al economiei româ
nești neatins, încă, de valul 
reformator. Au trecut opt ani de 
zile în care, deși a ticăit tot mai 
neliniștitor, ceasul schimbării 
reale și de fond nu a sunat peh- 
tru combinatul hunedorean. S-au 
elaborat, în schimb, zeci de 
kilograme de documentație 
“pro-reformă”, au fost consultați 
specialiști autohtoni și de aiu
rea, fără a se reuși, din păcate, 
scoaterea restructurării din zona 
platonicului. Frizează hilarul tot 
acest alai de studii, schimburi 
de experiență și “speach"-uri 
bătute în piua meselor rotunde 
care n-au reușit, toate la un loc 
în toți acești ani, să dea măcar 
o minimă perspectivă siderur
giei românești. Nu se știe nici 
acum cu claritate dacă acest 
sector economic va fi abordat, 
în restructurare, ca fiind de inte
res strategic sau nu.

Dl ing. Gheorghe Pogea, 
directorul general al S.C."Side
rurgica" S.A. Hunedoara, opi
nează că ar trebui îmbrățișată 
alternativa de restructurare cu 
siderurgia ramură strategică a 
economiei. Acest lucru înseam
nă, conform unei propuneri dis
cutate recent la o întâlnire Gu
vern - Patronat - Sindicate, for
marea a două gigantice hol
dinguri care să absoarbă în ele 
toți operatorii economici din 
siderurgie. S-a propus ca unul 
din cele două holdinguri să fie 
axat pe producerea de repere 
plate având ca pol central com
binatul din Galați. Cel de-al 
doilea holding va gravita, ca și 
activitate, în jurul S.C."Side
rurgica” S.A. Hunedoara fiind *— _
'De la 1 ianuarie 1998

Liberalizarea exportului de fier vechi 
scurtcircuitează siderurgia românească

într-o intervenție recentă în 
Parlamentul României, dl senator 
Doru Gaița a adresat ministrului 
industriei și comerțului, dl Călin 

prin care se aduceau la cunoș
tință consecințele nefaste asupra 
siderurgiei românești ale libera
lizării exportului de fier vechi înce
pând cu 1 ianuarie 1998.

în esență, în conținutul inter
pelării se spune "în industria side
rurgică din România una din ma
teriile prime de bâză pentru reali
zarea producției de oțel este fierul 
vechi, care reprezintă cca 40 % 
din totalul de materiale necesare \ 
pentru obținerea acestui produs, 
lată de ce fierul vechi din Româ
nia, care constituie avuție națio
nală ce poate fi valorificată supe
rior prin realizarea de produse 
finite cu valoare adăugată mare, 
trebuie în continuare contingentat 
la export.

în 1996 contingentul a fost de 
100.000 tone și s-au exportat 
30.000 tone, iar în 1997 contin
gentul inițial a fost de 250.000 tone 
și s-au realizat până în prezent 
150.000 tone fier vechi provenit din 
dezmembrări nave, utilaje navale, 
locomotive și vagoane, inclusiv 
materiale rezultate din dezmem
brarea în țară a mijloacelor de 
transport rutiere, feroviare, aeriene 
și navale (conf. O.G. 11/1997).

Prin ordinul Ministerului Indus- 
tnei și Comerțului nr. 30/28.10.1997 
s-a suplimentat contingentul pen- 

u 1997 cu 170.000 tone în a- 
ceeași structură sortimentală.

De menționat un aspect care 
ir trebui să fie în atenția organelor 

^abilitate, respectiv Procuratura, 

specializat pe fabricarea de 
produse lungi. în viziunea dlui 
Pogea rolul hegemonie pe care 
combinatul hunedorean l-ar a- 
vea în cadrul holdingului este 
justificat de faptul că "Side
rurgica" S.A. deține o pondere

"Dezarmarea tarifară” pentru siderurgie 
bate la ușă!

extrem de importantă atât în 
acoperirea cererii pieței interne 
cât și în exportul românesc de 
produse siderurgice.

Ca "filosofie" a restructurării 
combinatului hunedorean inter
locutorul a punctat câteva prio
rități. Este vorba de moder
nizarea fluxurilor de producție 
capabile să asigure produse 
performante, precum și de o 
specializare a producției pe 
anumite repere - profile ușoare 
și mijlocii, țagle-țevi - care să 
asigure supremația de piață 
combinatului hunedorean.

Până la restructurare, însă, 
problemele cotidiene fac rea
litatea așa că l-am întrebat pe dl 
Pogea ce îl supără cel mai tare: 
datoriile societății, blocajul fi
nanciar sau “ajustări" de perso
nal care bat la ușă. "Siderur
gica" S.A. are la ora actuală 
datorii de cca. 415 miliarde de 
lei, din care 196 de miliarde 
obligații la bugetul de stat. E 
adevărat că cealaltă față a me
daliei ne arată cele 464 miliarde 
de lei cât are de primit combi
natul de la beneficiari rău-plat- 
nici. Și nici nu putea fi altfel 
dacă pe primele opt luni din 
acest an din totalul vânzărilor

Direcția Generală a Vămilor, că 
această structură calitativă sta
bilită prin O.G. nr.11/1997 nu se 
respectă întotdeauna, reușindu- 

tă din țară sub formă de export 
sortimente de fier vechi care nu 
se încadrează în structura din 
ordinul menționat.

în prezent, datorită liberalizării 
exportului de fier vechi începând 
cu 1 ianuarie 1998, agenții econo
mici, cu activitate de pregătire și 
comercializare a fierului vechi, 
stochează și chiar achiziționează 
cantități însemnate în vederea 
exportului, blocând în acest fel 
activitatea de producere a oțelului.

Țări din Europa care doresc 
integrarea europeană au adoptat 
măsuri protecționiste menținând 
în continuare contingentarea la 
acest produs. Ungaria alocă un 
fond de aproximativ 5 milioane de 
dolari la dispoziția producătorului 
de oțel ca fond de rulment pentru 
achiziționarea de fier vechi, iar 
licențele de export sunt eliberate 
numai dacă exportatorul dove
dește că produsele sale nu sunt 
cerute pe piața internă.

Apreciem că, în condițiile eco
nomice existente în România, este 
necesar ca Guvernul României să 
mențină și în anul 1998 contingen
tarea exportului de fier vechi, în 
condițiile de structură calitativă 
prevăzută de O.G. 11/1998.

De menționat că o poziție 
similară«s-a mai luat și de către 
sindicatele din siderurgie încă de 
la sfârșitul anului trecut când se 
intenționa liberalizarea exportului 
de fier vechi.

_________ Corne! POENAR J 

combinatului doar 24,27 la sută 
au fost încasate cash, lichi
ditățile acumulate astfel fiind 
total insuficiente. Unde mai 
punem că lipsa acută de capital 
circulant, ce la Siderurgica re
prezintă cca. 200 miliarde de 

lei, impune folosirea unei părți 
din aceste încasări cash din 
motive ținând de instinctul de 
conservare a activității. La nive
lul conducerii combinatului s-au 
luat unele măsuri de corecție 
menite să fluidizeze cât de cât 
fluxul financiar al firmei. Rezul
tatele obținute, chiar dacă nu 
sunt spectaculoase, contribuie 
sensibil la păstrarea unui echili
bru financiar al activității.

Anul 1998 va marca intra
rea în vigoare a Protocolului nr. 
2 al Acordului de asociere a 
României la U.E. Pentru side
rurgia românească acest lucru 
va conduce la o internaționali
zare a pieței concomitent cu un 
proces de dezarmare tarifară. 
Se va ridica astfel, practic, orice 
stavilă vamală în calea oțelului 
străin că ar vrea să pătrundă în 
România. în lipsa taxelor va
male, ce va mai pune metalur
gia românească în calea concu
renței mondiale știind că prețu
rile de producție ale oțelului 
autohton sunt mult mai mari 
decât cele mondiale? Dl Pogea 
este de părere că, pe termen 
scurt, dezarmarea tarifară va da 
o lovitură dură siderurgicii româ
nești. Pentru ca efectele nega

O întrebare de actualitate: mai au sau nu căutare utilajele 
miniere? Sau vor mai fi prezente doar la expoziții?

Foto Pave! LAZA

Bani duși pe apa sâmbetei
Ca mic întreprinzător privat 

într-un domeniu al tehnicii de 
vârf, dl S. Mihai din Deva își 
exprima regretul pentru faptul 
că, în conjunctura actuală, gu
vernanții nu susțin câtuși de 
puțin eforturile întreprinzătorilor 
particulari, constatându-se mai 
degrabă că duc o politică fiscală 
de decimare a lor. Spunându-mi 
că acum câștigă de 3-4 ori mai 
puțin decât în urmă cu doi ani, 
când mediul de afaceri era mai 
propice, și că a fost nevoit, ca 
urmare a greutăților financiare 
ivite, să suprime locurile de mun
că ce le crease, interlocutorul își 
exprima nemulțumirea pentru 
faptul că guvernanții au avut o 
gândire diabolică atunci când au 
decis să dea bani pentru cei ce 
renunță la locurile de muncă 
(vezi cazul minerilor), în loc să 
utilizeze cele 1000 de miliarde lei 

V ■ ___  

tive simțite de producătorii ro
mâni de oțel să nu se perma
nentizeze, unica soluție, întâr
ziată în aplicare de opt ani, 
vizează o politică investițională 
pozitivă. Pentru “Siderurgica" 
acest lucru ar permite finali
zarea lucrărilor la linia de tur
nare continuă și la cuptorul e- 
lectric nr.3.

Ca exemplu pentru a ilustra 
câștigul ce s-ar realiza prin finali
zarea acestor noi tehnologii, in
terlocutorul a arătat că prin tur
nare continuă consumul ener
getic la tona de oțel produsă ar fi 
de 470 KW față de peste 780 KW 
cât se consumă acum. Randa
mentul prelucrării oțelului ar creș
te de asemenea de la 75 la 95 la 
sută. Descurajantă rămâne doar 
suma care mai trebuie cheltuită 
pentru finalizarea acestor lucrări: 
peste 42 miliarde de lei.

Desigur, într-o discuție cu 
un director general al unui com
binat de talia "Siderurgicii” este 
greu să ridici și ultimul văl ce 
umbrește adevărata stare de 
fapt și gravitatea situației. Dl 
director Pogea, etalând cu dex
teritate cifre, statistici, teorii 
finanțiste arată și demonstrea
ză, parafrazând un înalt demni
tar, “că se face tot ce e ome
nește posibil"! Dincolo de a- 
ceasta oamenii din combinat n- 
au încetat să se întrebe "cât mai 
ține, oare?". Cel mai indulgent 
program de restructurare pre
vede o reducere a personalului 
pe ramură de la 70.000 la 
25.000 de persoane. Care e 
cota socială pe care "Siderur
gica" S.A. o va plăti în 1998? 
Răspunsul interlocutorului a fost 
scurt: “No comment"!

Adrian SĂLĂGEAN

pentru a asigura noi locuri de 
muncă (!). Firește, așa's-au dus 
sume impresionante pe apa 
sâmbetei, fără ca beneficiarii lor 
să se aleagă cu cine știe ce, 
puțini dintre ei lansându-se în 
vreo activitate productivă și profi
tabilă.

Mult mai rațional și înțelept 
ar fi fost - remarca interlocutorul 
- dacă sumele respective se 
cheltuiau cu folos, acordând 
facilități la împrumuturi bancare 
sau sub altă formă firmelor mici 
și mijlocii care, în loc să pro
ducă șomeri, ar fi reușit să se 
mențină în activitate și ar fi 
putut constitui o alternativă la 
disponibilizările de personal din 
diferite sectbare economice. 
Este, cum lesne se poate con
stata, un punct de vedere înte
meiat pe realități crude, care se 
petrec sub ochii noștri. (N. T.)

De acum [prin 
Simako) - Rigips 

și în Județul 
Hunedoara

9 Conducerea S.C. Simako SRL Deva a organizat un 
interesant și apreciat simpozion având ca tematică ,,Tendințe 
moderne în amenajarea locuințelor".

• Utilizând tehnica proiecției și imaginile televizate, au fost 
prezentate modalitățile practice de realizare a amenajărilor interioare 
și exterioare ale edificiilor economico-sociale.

9 Specialiștii in construcții, arhitecții și proiectanții au putut lua 
cunoștință pe viu, prin demonstrații practice, cu materiale Rigips și 
Isovolta, despre posibilitățile de folosire a acestor materiale.

9 Ca unic reprezentant și distribuitor pentru județul Hunedoara 
al materialelor pentru amenajarea locuințelor, SC. Simako oferă și 
servicii de consultanță tehnică în privința proiectării și execuției, 
practicând prețuri promoționale la o serie de produse.

Din datele prezentate în cadrul simpozionului organizat la Casa 
de cultură din Deva de către SC Simako SRL s-au desprins o serie 
de aspecte cu semnificație deosebită pentru firmele din județul nostru 
care au ca profil de activitate proiectarea și realizarea de construcții 
moderne, în ton cu tendințele mondiale actuale și de perspectivă in 
materie, precum și pentru proprietarii construcțiilor, urmărind, pe 
lângă asigurarea unui ambient interior plăcut, încadrarea armonioasă 
în arhitectura localităților, cât și protecția corespunzătoare a mediului 
înconjurător. Firma Rigips România SRL - al cărei reprezentant unic 
în județ este Simako - a fost înființată in anul 1994, ca societate 
comercială românească cu capital integral străin, având ca acționar 
unic firma Rigips Austria GesmbH, ea ocupând primul loc în TOP-ul 
firmelor de profil. Prin cele peste 25 de reprezentanțe din țara noastră 
firma Rigips a furnizat, cum o face și acum, materiale în sistem de 
montaj uscat pentru lucrări importante, executate la standarde 
occidentale, cum sunt hotelurile Sofitel, Athene Palace, Modern, o 
serie de sedii de bănci, sediul central și restaurantele Mc Donald’s, 
alte obiective impunătoare din Capitală și din țară.

în context este de reținut că firma austriacă Rigips a intrat pe 
piața Europei Centrale și de Est împreună cu BPB Industries (British 
Plaster Boards Industries) care este cel mai important grup industrial 
specializat în producerea materialelor de construcții pe bază de ipsos, 
controlând peste 50 la sută din piața europeană, deservind peste 400 
milioane de oameni. Din larga paletă a ofertelor, care de acum sunt 
accesibile și în județul nostru, se poate reține executarea de pereți 
ușori de compartimentare și plafoane false din plăci de gipscarton 
atât pentru suprafețe drepte cât și curbe, care sunt izolanți fonici, 
termici și rezistenți la foc sau la umiditate, aceștia fiind agrementați 
în țară și posedând certificate de calitate conform legislației în 
vigoare.

Fără a intra în alte detalii tehnice, important de reținut este faptul 
că există un câmp larg de aplicabilitate a unor astfel de tehnologii, 
calitatea fiind un element definitoriu. în același timp, cum afirma dl 
Lucian Szitar, director marketing la Simako, avantajele utilizării 
gipscartonului sunt cât se poate de evidente dacă se are în vedere 
costul de circa 6 ori mai redus față de alte materiale, cât și 
productivitatea ridicată ce se obține în execuție. Oferind soluții 
logistice verificate, sigure, rapide și economice, care se regăsesc și 
în unele obiective realizate până acum, specialiștii și meseriașii de 
înaltă calificare de la Simako asigură o largă deschidere și o 
colaborare fructuoasă în realizarea unor locuințe confortabile și a 
unor construcții moderne, situate la standarde internaționale.

Nicoiae TfRCOB 
k_______________________________ ____________ /

DACA N-AR MA/ F/
BLOCAJUL FINANCIAR...

Nu încape nici o îndoială că 
blocajul financiar îi frânează pe 
numeroși agenți economici în 
demersurile ce le întreprind 
pentru a supraviețui, nicidecum 
să se lăfăie în profit sau în divi
dende. Un astfel de scenariu nu 
este câtuși de puțin străin nici 
producătorilor agricoli, aceștia, 
în majoritatea cazurilor, fiind 
constrânși de diverse situații să 
accepte fără rezerve fel și fel de 
compromisuri în privința decon
tării producției realizate. Deose
bite dificultăți în această privință 
s-au semnalat nu numai în acest 
an, când mulți producători, da
torită faptului că nu s-a format o 
piață organizată a cerealelor, nu 
și-au putut valorifica produsele în 
condiții de acoperire integrală a 
cheltuielilor efectuate.

Ca urmare și acum o bună 
parte din recoltă mai stă prin 
silozuri sau baze de preluare 
fără să fie plătită.

Ba mai mult, există și cazuri 
k — 

când, chiar și cu sentințe jude
cătorești rămase definitive, unii 
agenți economici nu-și pot înca
sa contravaloarea producției 
livrate cu 2-3 ani în urmă. Așa 
este și cazul S.C. Agroserv nr. 9 
Brănișca, unitate care are de 
încasat câteva zeci de milioane 
de lei de la o firmă de legume- 
fructe din Târgu Jiu. Din aceas
tă cauză, respectiv a blocajului 
financiar, numeroși producători 
agricoli se găsesc în imposi
bilitatea de a relua în bune con
diții procesul de producție, întâr
ziind efectuarea arăturilor, pro
curarea îngrășămintelor, pre
cum și executarea altor lucrări 
care condiționează soarta pro
ducției agricole. Poate după 
remaniere Guvernul va gândi 
măsuri mai serioase pentru ieși
rea din acest blocaj financiar, 
care reprezintă câteva zeci de 
mii de miliarde de lei la nivelul 
întregii economii.
___________________ (N.T)'
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U- n întuneric adânc 
cuprinde întreaga 
fire, iar liniștea care în

conjoară totul, mă în
spăimântă. Sunt EU - cea 
care pleacă să înțeleagă un 
sens și să atingă un ideal. 
Sunt atât de singură, dar 
sunt nevoită să încep dru
mul cunoașterii, căci așa 
după cum spunea Brân- 
cuși “Cine nu iese din EU, 
n-atinge Absolutul și nu 
descifrează nici viața"

Aș vrea să pot înțelege 
oamenii, dar sunt înge
nuncheată în fața nepu
tinței. Nu pot percepe 
nimic, totul este atât de 
complicat sau poate 
realitatea este prea dură.

Pe cerul nopții zăresc o 
dungă sângerie: este la
crima care cuprinde ocea
nul iluziilor, este nepu
tința de a măsura eterni
tatea unei clipe. Un 
sentiment de regret îmi 
stăpânește sufletul, care 
și-a închis porțile deschise 
altădată spre orizonturi 
senine. O imagine vagă îmi 
reapare în minte - este 
amintirea unei clipe, care 
a sfârșit un vis frumos.

Atât cât îmi permite 
sufletul, imaginația și 
timpul continuu să visez, 
Să sper că frumusețea nu a 
dispărut, că fericirea poate 
fi atinsă.

Aripile fanteziei mă 
poartă spre zări albastre,

ef...
în care omul poate să 
înțeleagă cât de prețioasă 
este viața. Existența 
noastră este prea scurtă 
pentru ca să nepermitem 
să irosim clipele fericirii. 
Anatole France spunea: 
“în fuga sa, timpul ră
nește sau ucide senti
mentele noastre cele mai 
înflăcărate și cele mai 
gingașe". Timpul este 
neiertător și la fel este și 
viața; destinul lovește 
uneori, iar lacrimile mis
tuie puritatea sufletului.

Sunt pierdută între 
dorințe și aspirații, în li
mitele unei vieți care nu 
dă răgazul de visare. De 
aceea, refuz această rea
litate, care ucide imagi
nația. Perdeaua întune
cată este stropită de rouă 
speranței și cu nostalgia 
unor amintiri. Soarele ve
sel și puritatea unor 
suflete, florile din priviri 
și speranța un ui nou înce
put îmi redau încrederea 
pe care am pierdut-o pen
tru o clipă. “Zâmbetul, 
curcubeul lacrimilor", 
după cum spunea Jules 
Renard, mi-a înseninat 
cugetul și m-a înfru
musețat.

M-am regăsit în fața 
unor scări ce duc spre fe
ricire. Urmează urcușul...

Ești deja domnișoară de 
liceu și te-ai supărat cumplit 
că Mama ta nu ți-a permis 
să mergi la cheful organizat 
în cinstea zilei de naștere a 
unei colege de clasă, chef 
ce urma să aibă loc într-un 
local cu discotecă. Și îmi 
mai scrii că Mama te-ar fi 
lăsat dacă acel chef ar fi 
fost ținut la colega ta acasă.

Nu aș vrea să iau aici 
apărarea Mamei tale dar

mă gândesc poate că 
dânsa ți-a interzis parti
ciparea la chef cu gândul că 
la discotecă merge oricine, 
oricând, acolo intră uneori 
și tineri mai plini de sine 
care nu se comportă tocmai 
în mod politicos cu dom
nișoarele pe care le IAU - 
nu le invită! - la dans. Știu 
că e o modă în a face mare 
tămbălău cu ocazia zilelor 
de naștere, a succesului în 
urma unui examen sau - 
mai ales - cu ocazia

majoratului. Sunt frumoase 
în intenție aceste sărbă
toriri, doar că atunci când 
se cam exagerează și bu
curia este transformată într- 
un chef în aburi de alcool 
prin care tinerii gustă - nu-i 
așa? - din sărbătoririle și 
chefurile maturilor, nu cred 
că mai rămîne loc de bu
curia ingenuă și veselia 
specifică adolescenței, 
rămâne doar senzația că 
astfel - oare așa? - se 
maturizează. Din păcate 
maturitatea nu începe cu 
țigări, alcool și fum de drog 
- sau cel puțin nu doar cu 
acestea!

Mirela, dacă Mama ta 
nu ți-a permis să mergi la 
acel “chef monstru”, eu 
cred că a vrut să te pro
tejeze tocmai de a păși 
astfel în maturitate, care e 
de fapt o pseudo-maturitate 
timpurie și uneori chiar 
dăunătoare. Sunt sigură că 
până la terminarea liceului, 
în cei patru ani, vei mai 
avea ocazii de a merge la 
chef. Ai răbdare, chiar și 
aceste mici incidente ajută 
la maturizarea ta.

Ina DELEANU

Un g3nd și o poantă ki

“Ce este cel mai bătrân? - Dumnezeu; căci nu s-a 
născut. Ce este mai mare? - Spațiul; pentru că Universul 
cuprinde celelalte, dar pe univers îl cuprinde acesta. Ce este 
cel mai frumos? - Universul; pentru că tot ce-i în ordine este 
o parte a lui. Ce este cel mai înțelept? - Timpul; pentru că 
unele lucruri le-a găsit, iar pe altele le va găsi. Ce este cel 
mai comun? - Speranța; pentru că cine nu mai posedă nimic, 
o are pe ea. Ce este cel mai de folos? - Virtutea; pentru că 
ea face folositoare și celelalte lucruri prin întrebuințarea 
bună ce le-o dă. Ce este cel mai vătămător? - Viciul; pentru 
că unde se ivește, vatămă cel mai mult. Ce este cel mai 
puternic? - Necesitatea; pentru că e singura ce nu poate fi 
învinsă. Ce este cel mai ușor? - Ceea ce-i conform naturii; 
pentru că adesea oamenii trebuie să renunțe la plăceri”.

(Thaîes)

•La grădiniță:
- Gigeie, cum te strigă doamna 

educatoare ia grădiniță?
- Popescuie, ia colț!

____________________

Manuela RUSU, 
elevă - Brady

■ Unul arestat, altul 
internat la Centrul de 
minori

Acest lucru s-a întâmplat 
după ce lucrători ai Biroului 
Ordine Publică din cadrul Poliției 
municipiului Deva i-a prins în 
flagrant pe Constantin Tiberiu 
Dusan, de 17 ani, din Deva, și 
Florin Cristian Ciobanu, 19 ani, 
tot din Deva - în timp ce 
încercau să fure un casetofon 
dintr-un autoturism. Cercetările 
au stabilit că cei doi sunt autorii 
altor patru furturi din autoturisme 
comise pe raza municipiului 
Deva. Pe numele lui Ciobanu 
s-a emis mandat de arestare 
preventivă, iar Dusan a fost 
internat în Centrul de minori 
Deva până la definitivarea 
cercetărilor.

■ Agresorii
Doi tineri, unul de 20 de ani, 

instalator la SC "Decebal” SA

Deva, l-am numit pe Nicolae 
Ștefan Călin, altul Daniel Aur, 
19 ani, muncitor la SC “Casial" 
SA. Băieții sunt cercetați 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală pentru că 
într-o noapte l-au agresat pe 
Nicolae Popa.

■ Cinci elevi au furat 
2.000.000 de lei

Cei cinci minori care au 
făcut pe voinicii sunt elevi la 
Școala Generală Nr. 4 din 
Deva. Ei au fost descoperiți de 
Poliție ca autori ai furtului din 
apartamentul unei femei, de 
unde au plecat cu nu mai puțin 
de 2.000.000 de lei. Este vorba 
de Alexandru Ostop, Ciprian 
Rad, Robert Adrian Antonica, 
Constantin Paul Ghițescu, 
Cezar Denis Ghițescu. Să mai 
spunem că prejudiciul a fost 
recuperat doar în proporție de 
50 la sută.

SPRE ȘCOALA, CU 
LUNTREA PE MUREȘ

Pentru ei școala e mult 
prea departe ca să 
mai poată ajunge acasă 

înainte de lăsarea întu
nericului. Pentru ei, nave
tiștii, drumul spre școală, 
așteptarea autobuzului și 
întoarcerea acasă durează 
mai mult decât orele de 
cursuri.

La Școala Generală din 
comuna Zam, copiii care vin 
din Godinești, Valea Glo
dului, spre exemplu, trebuie 
să piece de-acasă ia ora 5 
(dimineața), pentru a ajunge 
în timp util la ore. Pentru ei o 
zi de școală ține practic mai 
mult decât o zi de muncă, 
fiindcă abia în jurul orei 17 
pleacă singurul autobuz care 
îi duce spre destinație. Cât 
chef și cât mai poate învăța 
un copil care se întoarce 
acasă după 12 ore, înfometat 
și înfrigurat, nu e greu de 
închipuit... Autobuzul (așa- 
zisa cursă de muncitori) 
constituie, de bine de rău, un 
mijloc de transport mai sigur

decât insolita luntre cu care 
copiii din Sălciva și Pojoga 
trec Mureșul (fie iarnă, fie 
vară), pentru a răzbate spre 
școală.

Ținând seama de toate 
acestea, de greutățile de na
tură socială ale unor familii, 
pare mai ușor de înțeles 
oarecum gestul celor care 
hotărăsc să-și retragă copiii 
după terminarea primelor 
patru clase la școala din sat.

Naveta elevilor (și nu 
doar a celor de pe raza co
munei Zam) reprezintă într- 
adevăr o problemă, este de 
părere dl Visarion Pârvu- 
ceanu, directorul Școlii 
Generale Zam; problemă ce 
se răsfrânge implicit asupra 
randamentului și activităților 
la clasă. Cu toate acestea, ei 
se străduiesc și reușesc, în 
mare măsură, să facă parte 
din rândul elevilor cu bune 
rezultate la învățătură - pre
cizează dl director - în con
dițiile în care nici frecvența 
lor nu are de suferit. (G.B.)

Te rugăm, Doamne, fă ca zăpada să vină cât mai repede. 
Foto: Corina Larisa FURCA 

(Clubul elevilor Deva)

AfOniSME/^
DIN LUMEA OAMENILOR CELEBRI

“Dacă aș avea jumătate din timpul necesar 
îndeplinirii a jumătate din proiectele mele de viitor, ce 
fericit aș fi!” exclama la un moment dat în jurnalul său 
scriitorul W. Somerset Maugham.

Scriitoarea americană Margaret Mitchell obișnuia 
să spună: “Trebuie permanent să înveți din greșelile 
altora; viața e prea scurtă și nu ai timp suficient să le 
comiți singur pe toate”.

Bernard Shaw afirma că a scris numai opere 
geniale. Dar bine - i-a replicat odată un prieten - una din 
piesele tale a fost fluierată la Londra, New York, Berlin și 
Roma. De acord - răspunse Shaw - dar care dramaturg se 
poate lăuda că a ajuns să fie fluierat în atâtea capitale?

Un poet se confesează naiv confratelui umorist 
Nicolae Tăutu:

- Tilică dragă, în ultimul trimestru mi-am dublat 
numărul de cititori.

- Pare normal, dacă te gândești că te-ai căsătorit...

Grupaj de Hie LEAHU

Următorul show a avut 
loc pe 10 mai la Manchester. 
Pe ruta de la Newcastle la 
Manchester ei au oprit la 
celebrul local The 
Blacksmith Arms din Thirsk 
Yorkshire, unde au mâncat 
specialitatea casei budincă 
Yorkshire și au băut bere 
nealcoolică. Apoi au închiriat 
un avion Charter cu 12 locuri 
- Gulfstream până la 
Hamburg, următoarea stație 
a turneului european.

Pe 17 mai Aerosmith a 
participat la celebrul festival 
Rock Am Ring desfășurat la 
Nurburgring/ Germania fiind 
Head Liner alături de Kiss. 
Peste 60.000 de fani din 
întreaga Europă au venit să- 
i revadă pe Steven and Co. 
printre spectatori fiind și 
Paul Stanley (KISS), un

MUSICBOX AEROSMITH (XX)
mare fan al lor. In 
deschiderea lui Aerosmith au 
cântat grupurile Beck, Kulla 
Shaker, The Fugees și Bush. 
După două show-uri la 
Frankfurt, Aerosmith a mixat 
trei piese din concertul 
desfășurat la Manchester 
pentru un documentar 
difuzat de MTV Europe. 
Negâsind un studio de 
înregistrare Mike Klink a 
realizat mixajul pieselor Livin' 
On The Edge, Walk This 
Way și Dude (Looks Like a 
Lady) cu un camion mobil de 
mixaj parcat în curtea 
hotelului unde au locuit.

La concertul de la Paris 
Joey Kramer l-a lăsat pe fiul 

său Jesse să-l însoțească pe 
scenă ca să poată învăța de 
la el tehnica bateriei. După 
showurile din Belgia și 
Olanda grupul s-a întors în 
Anglia luându-și o mini- 
vacanță de zece zile pentru a 
vizita Stonehenge, Stratford- 
upon-Avon și Windsor Castle. 
Pe 4 și 5 iunie Aerosmith a 
concertat pe Wembley Arena. 
Printre spectatori s-au 
numărat Jeff Beck, Jon Bon 
Jovi și Jimmy Page.-Ultimul 
concert din turneul european 
s-a desfășurat la Madrid/ 
Spania pe 15 iunie. Steven a 
apărut pe scenă îmbrăcat în 
steagul echipei de fotbal Real 
Madrid care cu o seară 

înainte câștigase meciul cu 
Atletico Madrid în derby-ul 
madrilen. La meci, Joe Perry 
l-a dus și pe fiul său Tony (10 
ani), un mare amator de 
fotbal. Pe 30 iunie grupul s-a 
întors în SUA unde a .început 
un masiv turneu, în paralel 
un nou extras pe single din 
albumul Nine Lives intitulat 
Hole In My Soul figurând pe 
locul 29 în UK (16.06.1997).

La festivitatea de 
decernare a premiilor MTV 
desfășurată la New York 
Radio City Music Hall pe 4 
septembrie Aerosmith a 
câștigat categoria Best Rock 
Video cu piesa Fallig In Love 
(Is Hard On The Knees). 

Turneul american al grupului 
Aerosmith va continua până 
la sfârșitul acestui an, piesele 
cele mai gustate de public 
fiind în opinia lui Tyler - Hole 
In My Soul, Falling In Love (Is 
Hard On The Knees) și Taste 
Of India (la care scena se 
transformă într-un palat al lui 
Pasha completat de pisici ro
șii și cobre). în luna octombrie 
a apărut mult așteptata 
biografie autorizată a grupului 
realizată în colaborare cu 
scriitorul Stephen Davis și 
având titlul tendențios “Walk 
This Way”.

La 6 noiembrie '97 pe sta
dionul Ahoy din Rotterdam 
s-a desfășurat cea de-a patra 

ediție â MTV EUROPE 
MUSIC AWARDS, grupul 
Aerosmith fiind nominalizat 
la categoriile Best Rock Act 
și Best Live Act. Ei au cân
tat în premieră mondială 
piesa Pink un nou extras pe 
single din albumul Nine 
Lives.

.în viitor grupul are în 
plan un album live ce va 
apărea pe piață la începutul 
lui '98 și va cuprinde sec
vențe din ultimul turneu 
mondial. Recent Joe Perry 
a înregistrat piesa Blue 
Christmans ce va figura pe 
un album de Crăciun, disc 
pe care vor mai apărea 
chitariști celebri cum ar fi 
Joe Satriani, Steve Vai, Jeff 
Beck și Brian May.

Horia SEBEȘAN
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MANN, SICO, Italia, Germania, total 
automatizate, orice capacitate, gaz, 
motorină, lemn, cărbune. Distribuitor 
autorizat, IMPERIAL Orăștie. Tel/fax:

VÂNZĂRI
cvmpăraJf

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

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

• Vindem și cumpărăm garsoniere, 
apartamente, case, terenuri. Tel. 
211290, 225920, int. 158. (9434)

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

• Vând apartament 2 camere, etaj 
If, Deva, Liliacului, 232131,222187. 
(9446)

• Vând casă cu grădină, orașul 
Brad, str. A.lancu nr.31. Informații la 
tel 209 - 145, Vața de Jos.

• Vând apartament 4 camere, 
Dacia 1310, Orăștie. Tel. 642704 
(9261)

• Vând casă, Peștișu Mare, 
grădină cu pomi fructiferi, garaj, anexe 
gospodărești. Posibilități imediate de 
racordare gaz metan și apă. Infor
mații, tel. 227536, 714982.

• Vând apartament 4 camere, etaj 
1, ultracentral, cu îmbunătățiri. Tel. 
094572918, 231476, 17-22. (9464)

• Vând ARO 320 D. Tel. 614817. 
(9363)

• Vând tractor U 445, fabricație 
1993, cu plug și disc. Sîntandrei 199, 
tel. 673238, după ora 17. (9437)

• Vând microbuz Rocar, 18 locuri, 
an fabricație iunie 1993. Informații 
650033.

• Vând tractor 650, cu remorcă 
auto și plug, preț negociabil. 
Informații țel. 160 A, Baru.(2695)

• Vând combină KLAAS, motor 
Mercedes 6, stare ireproșabilă, preț 
30.000 mărci. Informații Ostrov, 38 (2697)

• Vând remorcă tip ARO. Tel. 249, 
Geoagiu Sat. (9257)

• Vând Dacia 1300, stare bună, 
Lungu Nicolae, Abucea, tel. 633246

• Vând camion Mercedes 3,5 
tone, 26 mc, sau schimb cu Microbuz 
sau turism. 092288105 sau 054/ 
233688. (9652).

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

• Vând piese Dacia 1300. Tel. 
667263. (9336).

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

• S.C. Comturist Ancuța SRL Vața 
de Jos vinde en gros: cașcaval Rucăr, 
telemea, smântână, lapte pasteurizat. 
Informații la tel. 209.

S.C.11C0”
S.A. Deva

str. George 
Enescu 39

Execută expertize 
tehnice la con
strucții metalice și 
din lemn prin specia
list atestat MLPAT.

Informații la tel. 
219570. (9797)

054/642580. (9253)

• Vând mașină de cusut "Singer", 
mare, cu motor, pentru cojocărie și 
pielărie. Tel. 641868 (9422)

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

• Vând mantou iepure, paturi, 
chiuvetă inox, compact disc, rafturi 
demontabile, balansoar, ficuși, 
filodendroni, 217167. (9426)

• Vând două fotolii mici și o 
servantă. Tel. 225043. (9428)

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

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

• Vând matriță faguri Germania, 
500 mărci și mașină de pufuleți, 800 
mărci. Tel. 714864, după ora 19. 
(9181)

• S.C. Ionică SRL Hațeg vinde 
convertizor sudură CS 350. Tel. 
770369, între orele 8-16. (2688)

• Cumpăr pavilion apicol, vertical, 
10 plus 10 rame. Tel. 777003, Hațeg. 
(2695)

• Vând gospodărie cărămidă 
163mp, sat Peșteana (12 km de 
Hațeg), drum asfaltat, curent elec
tric, telefon, teren 10 ari, cu titlu de 
proprietate,. Trabant 601 L, stare 
foarte bună. Informații tel. 770010 
între 9-10, 19-21.

• Vând video player Goldstar, 
stare perfectă, preț negociabil. Tel. 
647283, orele 16-20 (9259) '

• S.C. Mit Evelyne Trans SRL 
cu sediul în Deva vinde en gros și 
en detail, la cele mai avantajoase 
prețuri: îmbrăcăminte de sezon, 
jucării, import China. Informații 
suplimentare la tel: 612979. (9654)

• Cumpăr tractor chinezesc 15- 
20 CP sau echivalent. Tel. 730291, 
informații după 16. (9051)

• Vând colțar mare 1.200.000 lei, 
calculator IBM cu program CIEL și 
multe jocuri, plus imprimanta LC-10 
cu jet de cerneală. Tel. 627437. 
(2417)

• Cumpăr miere de albine, canti
tate nelimitată, plata pe loc. Tel. 
621063. (9463)

• Vând porumb, 450 lei/kg, pă
mânt, 1,3 ha, Lăpușnic. Moise 
Adrian, tel. 633295. (9466)

PIERDERI
• Pierdut legitimație serviciu 

gardian public, Colcer Cosmin.O 
declar nulă. (2418)

• Pierdut în 1-2 octombrie buletin 
de identitate seria DS nr. 273125. 
Rog găsitorul să sune la tel. 214931 
(9444)

ÎNCHIRIERI
• Ofer pentru închiriere garsonieră, 

ultracentral. Tel. 624461 (9389)
• Organizez licitație pentru închi

riere spațiu (28mp), ultracentral, str. 
Libertății, bloc A, sc. E, parter. Deva, 
tel.214244, 214760. (9429)

• Caut pentru închiriat garsonieră 
mobilată, în Hunedoara. Tel. 720134 
(9182)

OFERTE DE 
SERVICII

• 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 promovare și 
câștiguri, de 50-100.000 lei/zi, studii 
medii sau superioare, aspect fizic 
plăcut.Tel. 612605 (9445)

• Efectuăm transport, preț 1700 lei/ 
km. Relații la tel: 054/233266 (9794)

• ALBACOMP - importator co
piatoare la mâna a doua, caută 
distribuitor pentru jud. Hunedoara, tel. 
058-811430, 094-506800. (9467)

DIVERSE
• Asociația familială "Silaghi" Deva 

(14120/1997) practică activitate de 
comerț. (.9436)

• SC METALCHIM SA Deva anunță 
convocarea Adunării Generale a 
Acționarilorîndatade 18.12.1997, ora 
10, la sediul societății. In cazul 
neîndeplinirii condițiilor legale, 
următoarea ședință va avea loc în 
data de 22.12.1997. Informații 
suplimentare la telefon 212844 sau 
la sediul societății. (40256)

• Primăria comunei Sălașu de Sus 
scoate la licitație publică proiectul de 
fezabilitate alimentarea cu gaz metan. 
Ofertele se depun la sediul Primăriei, 
până la data de 15.12.1997. (2696)

MATRIMONIALE
• Caut prieten pentru căsătorie,

fără vicii, vârsta circa 60 ani, Brad, 
tel. 651132 __________

COMEMORĂRI
• Cu inimile zdrobite de durere 

părinții Lucian și Sabina, bunica 
Ghizela, sora Carmencita, cumnatul 
Nicolae și nepoata Oana anunță 
împlinirea a 6 săptămâni de când i-a 
părăsit pentru totdeauna scumpa lor
dr. HODOR GABRIELA SABINA

Te vom plânge mereu, GABIȚĂ 
dragă.

• S-au scurs 5 ani de la trecerea în 
neființă a scumpului nostru soț și tată

ec. BOBEI PETRE

Vei rămâne veșnic în amintirea 
noastră. Familia.

• Copiii împreună cu familiile 
anunță cu adâncă durere încetarea 
din viață a celui care a fost

CONDOR GHEORGHE

înmormântarea azi, ora 13, la 
Cimitirul din Simeria.Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (9450)

• Cu nemărginită durere în suflet 
fiicele Rodica, Lucia, ginerele Ghică 
și nepoții Radu, Gina și Alexandru 
anunță trecerea în neființă, după o 
scurtă suferință, a neprețuitei lor 
mamă, bunică și străbunică

MARIA HAȘU

în vârstă de 83 ani, un suflet 
bun și blând, o mamă iubitoare de 
neînlocuit. înmormântarea va avea 
loc azi, 3.12.1997, ora 14,1a cimitirul 
ortodox din Deva, str. Eminescu. îi 
vom păstra o frumoasă și veșnică 
amintire. (9465)

• Cu adâncă durere fam. Lucoiu 
și Teodoresc anunță decesul celei 
care a fost o bună mamă și bunică

ANDREI MARIA (n. SUSAN)
înmormântarea va avea loc azi 

3.12.1997, ora 13, la cimitirul 
ortodox din Căstău. (9468)

Vinde la licitație:
sîz Tractor U 6.50 cu remorcă și cabină

acoperită;
© ARO 244, an fabricație 1990.

Licitația va avea loc în data de 16.12.1997, la 
sediul societății din Deva, str. Mureșului, nr.4.

Informații la tel. 2133,56, birou administrativ sau 
auto. (9782).

*■- - ■----------------------------- ------------------------------------------------------ -- --------------------------- ---------- - ............ - ■ ■ ------z

SC SOMAR PROMET SRL
054 - 233266

Execută orice fel de tip de confecții metalice: 

O ornamentale - panouri gard, porți, stâlpi, 
grilaje etc;

O industriale - grinzi, acoperișuri, ferme etc.

EXECUTĂM ZINCARE ALCALINĂ PENTRU 
PIESE DE DIMENSIUNI MARI.

.^VESTIȚI ACUM ÎN CALITATE!

Vizitați magazinele WHIRLPOOL și profitați de

OFERTA SPECIALĂ!

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

(2,4 kg)!

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

WHIRLPOOL și ARIEL vă așteaptă în magazinele:

[ FILIALA ELECTROCENTRALE 
DEVA

cu sediul în Mintia, strada Șantierului, 
nr. 1, județul Hunedoara 

valorifică prin licitație următoarele 
materiale refolosibile: feroase și neferoase, 
bandă cauciuc uzată, deșeu sticlă, deșeu lemn, 
traverse din beton, butoaie P.V.C. .>/ tablă, 
maculatură.

Licitația va avea loc la sediul filialei în 
data de 18.12.1997, ora 10,00.

Lista materialelor va fi afișată la sediul 
filialei.

Relații la telefoanele: 2111.50, 214040, int.
13.5 sau’ 111.,

Pentru materialele nelicitate vor avea loc 
noi licitații, săptămânal, în ziua de joi, ora 
10,00.

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

• DEVA-SAT
• QUASAR - Bd. Decebal, bl.

bl. S, parter, Deva • SIMAL EXIM - Bd. Decebal, Complex Comercial Central, Deva 
MEMORII DTS - Bd. Libertății nr. 2, Hunedoara • QUASAR - Bd. Dacia 20, Hunedoara
• S.C. COMTEH S.R.L. - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 84, Petroșani • ELECTROSTAR

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

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

- Str. Avram lancu, bl. HI, parter, Deva
R, parter, Deva • SILOG ELECTRONIS - Bd. Decebal,

Casnice

ADUCE CALITATE VIEȚII
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BANCA AGRICOLĂ SA MULTI 

SISTEM 
SRL 

DEVA

SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA DEVA 
B-DUL DECEBAL. BL B - PARTER

Valorifică prin licitație publică autospecială de transport 
valori AM 3, aflată în stare de funcționare.

Preț de pornire 17.700.000 lei.
Licitația se va organiza în data de 19 decembrie 1997, ora 9,00, la 

sediul Băncii Agricole SA * Sucursala județeană Hunedoara*Deva.
Ofertele de participare la licitație se vor depune la bancă cu cel 

puțin 48 ore înainte de data fixată pentru organizarea acesteia, fiecare 
ofertant achitând la casieria băncii o sumă egală cu 10% din valoarea 
fixată pentru începerea licitației.

Informații suplimentare la telefon 216265.

TELEFONIA ANULUI
2000

PRIN REȚEAUA ADISAN TELECOM

DEVA
COMSER S.R.L.

Bd. 1 Decembrie nr. 14
Tel: 054/233606, Fax: 054/233606

FLAMINGO
Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 2, parter
Tel: 054/213189, Fax: 054/214456

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu, bl. 9, parter 

Tel: 054/218901, Fax: 054/233300

MDIS4N TELECOM

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSfTV

Inspecția în construcții

INSPECȚIA ÎN 

CONSTRUCȚII, 
LUCRĂRI PUBLICE, 

URBANISM Șl 
AMENAJAREA 

TERITORIULUI JUD. 
HUNEDOARA-DEVA 

str. A. lancu, bl. H3 

Angajează prin 
concurs 

contabil
1) Condiții:
> studii economice 

superioare;
> 3 ani vechime mi

nimă în activități financiar- 
contabile.

2) Acte necesare pen
tru înscrierea la 
concurs:

> cerere;
> certificat de cazier 

judiciar;
> curriculum vitae;
> copie după carne

tul de muncă.
3) Actele de mai sus 

se vor depune la sediul 
Inspecției în Construcții, 
str. A. lancu, bl. H3, De
va, până la data de 
15.12.1997 - unde se pot 
primi tematica de con
curs și alte informații 
(tel. 214676)

k_________ __________ >

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

anunță susținerea următoarelor examene:
I I

la sediul S.C. CONDOR S.A. Deva, 
str. Avram lancu, bloc 113.

® atestare a laborantilor în domeniul 
laboratoarelor în construcții, în data de
18.12.1997, ora 10;

® atestare a diriginților de șantier în data de
19.12.1997, ora 10

Vă oferă: 
jȘk calculatoare 

imprimante 
El consumabile 

accesorii 
*“* rețele 
Jj service

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

în 1 dec. 1997 

firma chineză

COMMEXJM SRL BVCUREȘTJ 
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!

QUASAR DEVA
Bd. Decebal bl.R parter

Oferta lunii 
DECEMBRIE!!!

Cumpărînd 
un calculator

PGA Pentium 150 MHZ 
echipat cu placă de sunet 

primiți GRATUIT 
un set de

BOXE de 80 IV PMPO

Sunați acum la tel. 211261 
_____________________________ /
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O DELEGAȚIE A CONSILIULUI 

JUDEȚEAN HUNEDOARA - 
LA MONTPELLIER

începând de astăzi, 
timp de trei zile, în orașul 
Montpellier, din Franța, 
se desfășoară ședința 
anuală a Adunării 
Generale a Regiunilor 
Europei. în dezbatere: 
bilanțul pe 1997, pro
gramul de lucru pe 1998,

Z/UA MONDJALÂ A 
PERSOANELOR NAND/CAPATE

In 3 decembrie sărbă
torim Ziua Mondială a Per
soanelor Handicapate. 
Acestei zile Inspectoratul de 
Stat Teritorial pentru Han
dicapați Hunedoara-Deva 
împreună cu Centrul de 
Recuperare și Integrare 
Socio-Profesională Cămin- 
Spital Brănișca îi dedică 
programul ,,Cu brațele des
chise”. Timp de o săptă
mână' între 1 și 7 decembrie, 
căminul-spital găzduiește 
manifestările acestui 
program.

Manifestările sunt di
verse și se adresează nu 
numai asistaților de la Bră
nișca ci și cadrelor de spe
cialitate din unități de asis
tență socială subordonate 
ISTH (Lonea, Geoagiu și 
Brad). între manifestări 

\____ ________

Al\l UI\IT
7 

âm unitate comercială 
specializată cu profil

alimentar pentru 
aprovizionarea cantinei
miniere Voita - zona Ilia.
Informații la sediul E.M. Vețel, 

str. Barajului, nr. 2, Mintia, telefoane 
212488; 627825 sau fax 627827.

_________ (Urmare din pag. 1) 

le fierbe oala. Așa au apărut 
disensiuni, neînțelegeri, 
certuri, nemulțumiri, la nivelul 
ministeriabililor și parla
mentarilor, care s-au propagat 
în mase, s-au repercutat 
negativ în munca și viața celor 
mulți, de jos.

Din păcate, în tot acest 
timp, premierul, cu voce 
blândă și mănuși de catifea, 
a privit cu detașare specta
colele, iar șeful statului, prea 
ocupat cu imaginea sa peste 
hotare - altminteri pozitivă, ca 
și în țară -, l-a tot lăudat pe 
premier, în loc să-l cheme la 
ordine.

E drept, România a cres
cut cumva, în ultima vreme, 
în ochii străinătății, repre
zentanții organismelor in
ternaționale constată că o 
serie de lucruri se mișcă. Din 
păcate, prea puține înspre 

completări în structurile 
de conducere ale Adu- 
TtCLTtl.

La lucrări participă și 
o delegație a Consiliului 
județean Hunedoara, 
condusă de președintele 
Gheorghe Barbu. (D.G.)

merită amintite: demon
strațiile practice privind 
utilizarea aparaturii medicale 
recent achiziționate, schim
buri de experiență, o sesiune 
de comunicări, întâlnirea cu 
reprezentanții Prefecturii, 
Consiliului județean, cu de- 
putați și senatori, cu primarii 
localităților pe raza cărora 
funcționează unități de asis
tență socială. Nu vor lipsi nici 
manifestările artistice sau cu 
caracter festiv, vizitele 
rudelor asistaților.

Sunt binevenite și spon
sorizările pe care agenți 
economici sau persoane 
fizice le-ar putea face în 
această lună a cadourilor 
pentru ca sfintele noastre 
sărbători de iarnă să fie o 
bucurie și pentru suferinzii 
din Brănișca. (V.R.).

bine. Faptul că hotelurile de 
pe Valea Prahovei, de 
exemplu, și-au epuizat lo
curile pentru petrecerea 
Revelionului, cu 2-7 milioane 
de lei de persoană, nu-i 
hrănește pe milioanele de 
șomeri, bătrâni, copii, care 
trăiesc la limita sărăciei. 
După cum promisiunea 
președintelui țării în pretinsul 
bilanț prezentat zilele trecute 
la televiziune, cum că în a 
doua jumătate a anului viitor 
le va fi mai bine românilor, nu 
are darul să-i mai încăl
zească pe aceștia. Cine mai 
crede acum în promisiuni, 
după ce ele n-au dat încă 
vreun semn concret că s-ar 
înfăptui. Mai ales că nici 
acum, după atâta insistență 
de schimbări radicale în 
Guvern, ele nu s-au produs.

Nu-i suficient că afară-i 
vopsit gardul...

r- • .......................................... .............................. ..............- . ... .. ... ..

PIRC TV - îir sâribătoare
La împlinirea a doi ani de existență a postului de 

televiziune PRO TV, în Deva, pe platoul din fața 
Casei de cultură, a avut loc un spectacol aniversar, 
organizat de studioul local, care a atras mulți elevi 
și tineri, alți curioși.

V- —...................... —.................... -.....-..........—............- ............. ....................................

PSDR NU S-A ÎNDEPĂRTAT 
DE IDEALURILE NAȚIONALE

Recenta conferință de 
presă inițiată la Deva de 
organizația județeană a 
PSDR nu a avut pe ordinea 
de zi ceva cu totul deosebit, 
ci punctarea unor eve
nimente mai importante din 
ultima vreme. Evident, 
evenimente 
privite prin 
prisma acti
vității social- 
democrației 
din județul 
Hunedoara

La întâlnirea cu gazetarii 
au fost de față reprezentanți 
ai organizației județene și 
unor organizații locale.

S-a precizat în context 
că în prezent, la ihive! local, 
se desfășoară adunări de 
alegeri care vor fi finalizate 
în luna decembrie. Aproxi
mativ în jumătate din 
localitățile județului alegerile 
au avut deja loc.

J wtsmisfâ 
!*■ db_»bmA

Manifestările dedicate
Zilei Naționale a 

României au continuat sâm
bătă seara cu un concert 
simfonic susținut de Orches
tra de cameră a medicilor 
„Victor Papilian” din Cluj 
Napoca, în organizarea 
Inspectoratului pentru cultură 
și a Casei de cultură a mu
nicipiului Deva.

Orchestra medicilor s-a 
înființat în anul 1941, la Sibiu, 
sub forma grupării filarmo
nice studențești, avându-l ca 
ctitor pe prof. dr. Victor 
Papilan. începând cu octom
brie 1994, Orchestra medicilor 
s-a constituit într-o asociație

AFĂCUT-O
Ziua de 1 Decembrie a fost 

întâmpinată de elevii Școlii 
Generale Nr.1 Orăștie prin 
două manifestări. Prima a 
constituit-o excursia a 40 de 
elevi la Alba lulia, sub 
îndrumarea dnelor profesoare 
Silvia Căstăian și Zoe lancu.

Vineri, elevii claselor a 
VIIl-a, coordonați de dna prof. 
Ileana Nistorescu, au realizat

AI\IUI\ITv
Tribunalul Hunedoara anunță că rezultatele 

concursului organizat de Ministerul Justiției la 22 
noiembrie 1997 pentru ocuparea posturilor de 
Judecători la Judecătoria Hațeg sunt afișate la sediul 
tribunalului.

Termenul limită de primire și trimitere a 
contestațiilor este vineri, 5 decembrie 1997, ora 15. ______________________________________________ ✓

între alte evenimente care 
au avut loc în județ s-a 
menționat vizita unei delegații 
a organizației de tineret a 
Partidului Social Democrat 
din Suedia, prilej cu care s-au 
abordat unele proiecte 
turistice.

Având în 
vedere faptul 
că întâlnirea 
cu ziariștii a 
avut loc cu 
puțin timp îna

inte de 1 Decembrie - au fost 
prezentate o seamă de ches
tiuni legate de contribuția 
social-democrației românești 
la Marea Unire de la 1 De
cembrie 1918, precizându-se 
că Partidul Social-Democrat 
Român nu s-a îndepărtat 
niciodată de idealurile națio
nale, cum greșit s-a susținut 
în unele cercuri politice.

V.NEAGU

benevolă nonprofit, de acum 
doi ani implicându-se într-un 
complex program de terapie 
prin muzică, în colaborare cu 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie „luliu Hațeganu”, 
Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” și Filar
monica Transilvania. Opera 
Română, Opera Maghiară ș.a.

în prezența unui s-ar 
putea spune „previzibil” pub
lic, orchestra a interpretat 
compoziții din repertoriul 
autohton și internațional 
(C.Dumitrescu, A. Vivaldi, Fr. 
Couperin și W.A. Mozart), 
avându-l ca dirijor pe Valentin 
Lazăr. (G.B)

un concurs cu tema „Unirea 
națiunea a făcut-o”. Tot Marii 
Uniri de la 1 Decembrie i-a 
fost dedicată și expunerea 
dnei prof. Maria Cingher, 
urmată de un program artis
tic susținut de elevii Școlii 
Generale Nr. 1, sub bagheta 
prof. Eli Androne, pe scena 
Casei de Cultură Orăștie. 
(V.R.).

NUMELE EROULUI MOȚILOR - 
BLAZON DE NOBLEȚE PENTRU 
O INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

■ >

(Urmare din pag. 1)

cu sănătatea pentru cei care 
trec pragul instituției a 
declanșat clipele emoționante 
ce au urmat. Cuvinte de salut 
au adresat dnii prof. Liviu 
Lazăr, inspector al Inspec
toratului Școlar Județean, ing. 
Petru Șteolea, prof. Stelian 
Circo, directorul Liceului 
„Avram lancu" din Brad, Florin 
Manațe, viceprimar al comu
nei gazdă. Au vorbit apoi 
oameni a căror viată și acti
vitate s-a legat direct de 
școală. Redăm din frumu
sețea și emoția cuvintelor 
rostite:

Prof. Maria Lupulescu, 
fost director al școlii:

„Stimați invitați, dragi 
colegi și elevi, știți cu toții că 
în viață sunt clipe în care graiul 
nu poate asculta sufletul. Mi- 
am legat 30 de ani din viață 
de această școală și măr
turisesc că nu m-am despărțit 
niciodată de ea, nici după ce 
mi-am încheiat activitatea. 
Baia de Criș nu este o loca
litate oarecare. Nu cred că 
există român care să nu știe 
că aici lancu și-a închis ochii 
pentru veșnicie, lancu a ră
mas pentru veșnicie aici, la 
noi, la Țebea. Și noi ne mân
drim cu’acest lucru. Faptul că 
Școala din Baia de Criș va 
primi azi un botez atât de 
glorios este pentru noi o 
mândrie în plus. De fapt, 
școala aceasta, comuna, 
oamenii ei merită un ase
menea patron spiritual - pe 
Avram lancu. De aceea, felicit 
cu toată căldura ideea 
colegului meu, Dincă lorgu, de 
a propune forurilor în drept să 
dea școlii numele lui Avram 
lancu..."

Medic Cecilia Prundar, în 
numele foștilor absolvenți:

„Sunt unul dintre mulții 
absolvenți ai acestui lăcaș ae 
cultură și educație care a fost 
Școala Generală din Baia de 
Criș. Născută și crescută în 
această vatră de istorie, mi- 
am dorit întotdeauna să mă 
întorc aici, la rădăcinile mele 
firești, aici unde pentru mine 
totul este o amintire de care 
mă leagă cei mai frumoși ani 
- ai copilăriei și ai școlii... Cu 
respect și recunoștință îmi 
aduc aminte de foștii noștri 
profesori care ne-au ajutat să 
ne însușim noțiuni din ce în ce 
mai complexe de română, 
istorie^ geografie, matema
tică... în numele unei întregi 
generații țin să le 
mulțumesc...” ’

tpictacot A 
MANIFESTĂRI DE / DECE/WBR/E

Spectacolul artistic în
chinat Zilei Naționale 
organizat de Inspectoratul 
pentru Cultură și Centrul 
Județean de Creație 
Populară, s-a desfășurat 
pe scena Casei de Cultură 
Deva în prezența unui des
tul de numeros public. 
„Dialogul de suflet” cu 
spectatorii l-au purtat mai 
multe formații și soliști din 
județ.

Onoarea deschiderii 
spectacolului a revenit co
rului „Orfeu” al Liceului de 
Muzică „Sigismund To- 
duță” Deva. Au urmat

Bianca Mareș, elevă în 
clasa a Vlll-a a Școlii 
Generale din Baia de Criș:

„Ziua de 1 Decembrie 
1997 are pentru noi o dublă 
semnificație: sărbătorirea 
Zilei Naționale a României, 
iar pe plan local - acordarea 
numelui de Avram lancu 
școlii noastre, școală în care 
am crescut și învățat noi și 
generațiile trecute..'. Aici au 
muncit educatoare, învă
țători și profesori, directori 
destoinici. Noi, elevii clasei 
a Vlll-a, care nu peste mult 
timp vom părăsi această 
școală, suntem profund 
emoționați de acest eve
niment. Oriunde am merge 
suntem prima promoție a 
Școlii Generale „Avram 
lancu”. Va trebui, prin tot ce 
facem - învățătură și com
portament - să nu întinăm 
numele lui Avram lancu și 
nici numele școlii..."

Prof, lorgu Dincă, 
directorul Școlii „Avram 
lancu" din Baia de Criș:

„lată, clipa devine 
istorie, cuvintele adresate 
aici au plăcut inimii și minții 
prin valoarea aprecierilor. 
Școala noastră, cu istoria sa 
mai mult decât centenară, a 
primit numele celui mai 
îndrăgit erou, nu numai al 
transilvănenilor, prin dimen
siunea sa tragică de lisus al 
Munților Apuseni. Eu cred că 
marile momente sunt mari 
prin simplitatea lor și nu prin 
măreția faptelor care le înno
bilează. Eu cred că măreția 
acestui eveniment constă în 
aceea că, dincolo de multele 
și meritatele monumente 
care aureolează chipul 
legendar al lancului, noi am 
vrut să ridicăm altfel de 
monumente, cele ale trăirii și 
multiplicării lancului prin 
miile de suflete care au 
trecut sau vor trece prin 
școala noastră din Baia de 
Criș. Am vrut să ridicăm 
monumente în suflete vii 
care să reverbereze în sute 
de așezări... Cred că acolo 
la Țebea lancu va fi 
mulțumit!”

în finalul manifestării, ca 
un omagiu adus patronului 
spiritual al școlii lor, elevii 
Școlii Generale din Baia de 
Criș, în prezența nume
roasei asistențe, au depus 
coroane de flori la monu
mentele lancului din centrul 
localității și la mormântul de 
la Țebea.

evoluțiile ansamblurilor 
folclorice „Getusa”, „Doi
na Mureșului” Orăștie și 
„Silvana” Deva, ale 
formațiilor de dansuri 
pădurenești din Ruda 
(Ghelar) și de călușari din 
Geoagiu. Au cântat 
Viorica Brândușan, Lia 
Ciobanu, Eugen Pistol, 
Ciprian Roman, Valentin 
Crainic și lulius Borza, au 
dirijat formațiile Nicolae 
Icobescu, Gheorghe Albu 
și Dorel Sparios. Prezen
tarea spectacolului a fost 
făcută de Marilena Birău. 
(V.R.)
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