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JURĂMÂNT D€ CREDINȚĂ
ftu SAU FĂRĂ AtGORTIM, 

ȚARA TREBUIE GUVERNATĂ
Puterea e boală grea, 

înfrângerea PDSR 
în toamna lui 1996 a adus 

la conducerea țării, așa cum 
poporul a vrut, opoziția, 
care-i critica dur, cu 
argumente plauzibile, pe 
cei care administrau 
destinele națiunii. Așa a

intrat în scenă o coaliție 
imprevizibilă: CDR, USD, 
UDMR. Nimic rău. Numai 
că promisiunile CDR cu 
‘șdemii de specialiști, cu 
programe de guvernare 
pompoase, direcțiile de 
acțiune mult așteptate s-au 
împotmolit repede în ne
putință și jocuri de culise, în 
contradicții ieftine și min
ciună.

Specialiștii n-au prea 
apărut, programele con
crete n-au prea existat, iar 
egoismul și interesele de 
partid au frânat și bruma de 
bune intenții. în același timp 
trebuia depășit handicapul 
lăsat de cuplul lliescu- 
Văcăroiu și urmate orien
tările dlui Poul Thompsen, 
care ne-a cam ținut în șah, 
încât Guvernul lui Victor 
Ciorbea a ajuns foarte 
repede la re...maiat. Găuri 
multe, oricum. Poate și 
datorită algoritmului, potrivit

căruia aliații de la guvernare 
s-au luptat asiduu pentru 
posturi. Pensionarii din 
PNȚCD și PNL s-au contrat 
neiertător cu nesupușii din 
PD și UDMR, și-au împărțit 
funcțiile și fotoliile și au 
pornit să fericească 
națiunea. Nu s-a putut. 
Lumea și-a manifestat 
nemulțumirea, presa a re
flectat cu insistență rea
litatea dură și schimbările în 
Guvern s-au produs. N-au 
fost cele vehiculate în presă 
pentru că șeful statului a 
salvat din nou onoarea 

. premierului, intervenind di
rect și hotărâtor în procesul 
înnoirii Executivului. Că a 
fost așa reiese cu claritate 
din declarația dlui preșe
dinte Emil Constantinescu, 
prin care își asumă răs
punderea pentru un even
tual eșec al guvernului re
maniat. Dar poate nu va fi 
eșec, după cum este greu 
de crezut că va fi succes, 
consistent, imediat.

Au fost schimbați oameni 
valoroși, buni specialiști, 
cinstiți, muncitori - după 
cum i-a caracterizat dl Vic
tor Ciorbea pe cei înlocuiți 
și au fost aduși alții, 
enciclopediști în domeniile 
lor - tot după calificativele 
premierului. A fost fentat 
puțin algoritmul, intrând în

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Sâmbătă, 6 decem
brie, cel mai tânăr contin
gent de militari din cadrul 
UM 01719 Deva a trăit un 
moment aparte în viața 
sa: depunerea jurămân
tului de credință față de 
patrie și popor.'

Clipe de profundă 
emoție și simțire, festi
vitatea de depunere a 
jurământului ostășesc a 
reunit pe platoul regi
mentului 54 Sarmizege- 
tusa al unității perso
nalități ale administrației 
locale, reprezentanți ai 
bisericii, comandanți de 
la diferite unități militare, 
veterani de război, frați, 
părinți și rude ale tinerilor 
ostași, numeroși invitați.

Specifică unui ase
menea moment, festi
vitatea de sâmbătă a 
început prin intonarea 
Imnului Național și 
aducerea drapelului de 
luptă al unității, după care 
s-a trecut la rostirea 
jurământului solemn.

în cuvântul rostit în 
fața regimentului, dl 
locotenent colonel loan 
Roșea, locțiitor al 

\comandantului, a vorbit

CLUBUL TINERETULUI
Din cele declarate de dl ing. 

Florin Șonea, director la S.C. 
Comsim S.A. Simeria, a reieșit 
că în curând în spațiul 
magazinului de mobilă va fi 
organizat un Club al tineretului. 
Tânăra generație va putea juca 
biliard sau diferite jocuri 
mecanice asortate cu „una 

cu deosebită căldură 
despre necesitatea 
pregătirii de specialitate 
pentru a se putea 
răspunde prezent la 
misiunile încredințate, 
cât și pentru împlinirea 
în bune condiții a 
acestora.

Un salut cald a fost 
adresat celor prezenti la 
festivitatea de la llM 
01719 și de către 
primarul municipiului 
Deva, dl Mircea Mun
tean, părintele Lucian 
Popa a oficiat o slujbă 
religioasă, iar dl căpitan 
în rezervă Nicolae Fulea 
din partea Asociației 
Naționale a Veteranilor 
de’ Război “Eftimie 
Murgu” - filiala Timiș a 
rostit cuvinte de mare 
simțire patriotică.

6upă terminarea fes
tivității solemne de 
depunere a jurământului 
militar tinerii ostași și-au 
petrecut timpul alături 
de cei dragi veniți să 
împărtășească ' din 
emoția momentului 
ostășesc.

Corne! POENARJ

mică” de la bărulețul clubului, 
într-un compartiment al 
clubului, va fi amenajat, punte 
între generații, un salon în care 
pensionarii pot încinge un șah 
sau o tablă la adăpostul vremii 
de afară. Investiția pentru 
realizarea clubului se ridică la 
50 milioane de lei. (A.S.)

țjr'imp de două zile (6-7 
Jr decembrie a.c.), la 

Catedrala ortodoxă ,,Sf. arh. 
Mihail și Gavril” din Orăștie 
s-a desfășurat ediția a Vlll-a a 
Festivalului interjudețean de 
muzică sacră „Cu noi este 
Dumnezeu”. Manifestarea a 
fost organizată, sub egida 
Ministerului Culturii, de către 
Inspectoratul Județean pentru 
Cultură, Centrul Județean 
Hunedoara al Creației 
Populare, Consiliul Județean, 
Consiliul municipal Orăștie, 
Episcopia ortodoxă a 
Aradului, Hălmagiului și Hu
nedoarei, Casa de cultură și 
Parohia orto
doxă 10răștie.

Festivalul 
este una din
tre cele mai 
fericite mani
festări artis
tice organi
zate și găz
duite de județul nostru, 
desfășurate în preajma 
sărbătorilor Crăciunului și 
Anului Nou, chiar de Sf. 
Nicolae. în plus, evidențiază 
cu pregnanță că după 
Decembrie ’89 formațiile 
corale s-au grupat pe lângă 
lăcașurile bisericești și în 
acest mod există. Compo
nența lor vin cu plăcere și 
satisfacție la o astfel de 
întrecere fără a mai fi stimulați 
de o „Cântare a României”. 
Dovada și cele aproximativ 
25 de formații din județele 
Alba, Arad, feistrița-Năsăud, 
Brașov, Caraș-Severin, Cluj, 
Maramureș, Sibiu, Hunedoara 
prezente la Festivalul atât de 
semnificativ intitulat „Cu noi 
este Dumnezeu". Am întâlnit 
aici interpreți vârstnici, dar și 
foarte mulți copii și tineri, 
elevi, studenți, ceea ce este 
un lucru fantastic, pe care 

Festivalul 
interjudețean de 

muzică sacră

(Continuare în pag. 8)

Aspect de la depunerea jurământului de credință 
față de țară la U.M. Deva. In prim-plan drapelul unității.

biserica, școala și instituția 
de cultură îi găzduiesc cu 
căldură.

Cuvântul de deschidere 
al festivalului a fost rostit de 
părintele Ionel Dumbravă, 
protopopul de Orăștie, unul 
dintre cei care a avut 
inițiativa organizării acțiunii, 
în' impresionanta și impu
nătoarea catedrală. Alături 
de dânsul s-au aflat nota
bilitățile orașului în frunte cu 
primarul losif Blaga. Fără 
îndoială, organizatori de 
bază rămân Inspectoratul 
Județean pentru Cultură și 
Centrul Județean al Creației 

Populare. 
Tocmai de 
aceea, in ju
riu, alături de 
dnii Ovidiu 
Giulvezeanu 
și Vasile 
Stanciu, pro
fesori uni

versitari la Conservatorul 
din Timișoara, și, respectiv, 
Facultatea Teologică din 
Cluj-Napoca, s-au aflat dnii 
loan Sicoe și Vasile Molodeț, 
consilier șef și, respectiv, di
rector, la instituțiile orga
nizatoare mai sus-amintite.

Am reținut căldura 
interpretării unor pricesne, a 
unor cântece cu tematică 
sacră de cunoscuți autori 
români și străini... Am 
ascultat cu emoție colindele 
străbune care în această 
lună a anului îți mângâie 
sufletul și te înnobilează cu 
sentimente nebănuite.

Formațiile prezente în 
festival au avut nivele de 
interpretare diferite și acest 
lucru a reținut atenția 
membrilor juriului, care a

Minei BODE A

Foto: Eduard CHiROiU

*- Un nou accident mortal la 
Deva

Era seara, în jurul orei 17,30, când, pe o 
stradă din municipiul Deva, s-a petrecut un 
nou accident mortal.

De data aceasta victima a fost un 
pensionar de 76 de ani, din localitate. El se 
numește Vasile Hinovescu și s-a angajat în 
traversarea străzii prin loc nepermis și fără să 
se asigure.

Autoturismul 
care a dat peste el 
era condus de 
Veturia Elisabeta 
Bădoi din Deva, 
administrator la
S.C. „Elvila Import Export” SRL.

De ce nu Incuiați ușile 
oameni buni?

La Poliția Municipiului Orăștie este cercetat 
în stare de arest preventiv un tip de 23 de ani, 
cu antecedente penale, fără o ocupație sta
bilă. Este vorba de Niculiță Sava care, în 
aproximativ două luni (octombrie și no
iembrie), a pătruns în patru locuințe din

municipiu. A adunat individul bunuri în 
valoare de 1.685.000 de lei.

Treaba este că ușile de la case erau 
descuiate. Păi de ce nu încuiați ușile 
oameni buni?

Cu cuțitul in ochiul 
nevestei

La domiciliul din Uricani al lui Mihai 
Bezian s-a petrecut recent un fapt mai puțin 
obișnuit. Ne referim la faptul că, după ce 

s-a aghezmuit bine 
cu alcool, Mihai a 
pus mâna pe cuțit 
și a lovit în zona 
ochiului stâng al 
Cristinei, soția sa.

Femeia a fost internată în Spitalul 
Municipal Petroșani, unde a suferit o 
operație.

împotriva soțului agresiv se vor lua 
măsuri legale în funcție de concluziile 
medicului legist.

Rubrică realizată cu sprijinul 
iPJ Hunedoara

’•’> A fost Ziua Na
țională a României.

Luni, 1 Decembrie, în 
țară a fost sărbătorită 
Ziua Națională a Româ
niei. Șeful statului, dl Emil 
Constantinescu, s-a aflat 
în Capitala Marii Uniri - 
Alba Iulia, unde a rostit 
un interesant discurs.

«î Chzvernul s-a 
înnoit.

Premierul Victor Cior
bea a anunțat noua formu
lă a Guvernului, Parla
mentul a aprobat-o, după 
care noii miniștri au depus 
jurământul în fața preșe
dintelui țării,’ Emil 
Constantinescu. Să fie 
într-un ceas buni

Alianța pentru 
România are preșe
dinte.

în Capitală s-au desfă
șurat lucrările Convenției 
Naționale a Alianței pentru 
România.

Au-fost dezbătute și 
adoptate Programul și sta
tutul partidului, a fost 
aleasă conducerea. în 
funcția de președinte a fost 
ales Theodor Meleșcanu. 
Cine altul?...

< întâlnire Româ
nia - Moldova.

Președinții României și 
Republicii Moldova, Emil 
Constantinescu, respectiv 
Petru Lucinschi, s-au întâl
nit la Iași, unde au inau
gurat noul sediu al Direc

ției de Telecomunicații 
lași. Cu acest prilej, șeful 
statului român a lansat 
programul de dezvoltare 
economico - socială a 
Moldovei.

*':■ Premierul a 
devenit vicepreșe
dinte al PNȚCD.

Comitetul de condu
cere al PNȚCD s-a 
întrunit vineri într-o șe
dință de lucru în cadrul 
căreia primul ministru 
Victor Ciorbea a fost ales 
vicepreședinte al parti
dului. în acest fel, 
premierul are mai multă 
față politică și în guvern 
și în partid. Numai s-o 
folosească.
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< Cheltuieli nejus
tificate

Pentru că s-a introdus pe 
cheltuieli deductibile în mod 
nejustificat suma de 
3.322.000 de lei - SC Vest Oii 
SA Deva a trebuit în primul 
rând să plătească o amendă 
de 300.000 de lei. A fost 
obligată apoi să vireze la 
bugetul statului suma de 1,6 
milioane de lei constând în 
impozitul de la care s-a 
sustras.

De remarcat că aceste 
cheltuieli nejustificate au fost 
făcute cu benzina pentru un 
autoturism care nu era pro
prietatea societății.

* Unde-i punctul de 
lucru?

în Piața agroalimentară 
din Simeria funcționa și un 
punct de lucru al SC Decom 
Mixt Impex SA din localitate. 
Prin acesta, respectiva firmă 
a desfășurat activitate de 
comercializare cu amănuntul 
a legumelor și fructelor.

Nimic deosebit, numai că 
punctul de lucru nu a fost 
declarat. De asemenea, so
cietatea nu și-a virat TVA-ul în 

^valoare de 6.000.000 de lei.

TRICHJNELOZA SI PREVENIREA
ÎMBOLNĂVIRILOR

După cum se știe tri- 
chineloza este o boală 
transmisibilă de la animale la 
om prin consumul de carne 
infestată. Ea este produsă de 
un parazit nematod, numit 
TRICHINELLA SPIRALIS care, 
în forma adultă, parazitează 
intestinul, iar în forma larvară 
musculatura striată. Găsin- 
du-ne în perioadă sacrificării 
animalelor, în special a 
porcilor, este important să 
aducem în atenție câteva 
probleme legate de tri- 
chineloză.

După ce omul sau anima
lul receptiv a consumat car
ne parazitată, larvele de TRI
CHINELLA SPIRALIS devin 
mature și se înmulțesc în 
inteștin. O singură femelă 
produce până la 10.000- 
15.000 de larve, care mi
grează pe cale sanguină în 
tot organismul. Larvele se 
localizează în musculatură, 
unde suferă o serie de 
modificări morfologice și 
funcționale.

Rezervorul natural al 
infestației este format din 
grupa animalelor sălbatice 
carnivore sau omnivore de 
câmp și de pădure: mistrețul, 
ursul, bursucul, pisica sălba
tică, șoarecele, șobolanul, 
lupul. Rezervorul secundar îl
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TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Credo (r) 
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Ziua 
Internațională a handi- 
capaților 16.00 Em în Ib. 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 în flagrant (anchetă) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
105) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.00 
La volan 21.20 Fotbal Cupa 
UEFA: Aston Villa - Steaua (d) 
23.20 Jurnalul de noapte 
23.35 Canary Wharf (s, ep. 
79) 0.00 Universul cu
noașterii (do): „Sunetul”

Amenda a fost de 200.000 
de lei, iar majorările de 
întârziere, care au trebuit virate 
la bugetul statului, s-au ridicat 
la 2.600.000 de lei.

valoare de 
iar sumele 
fost de

> Hai ia piață în 
Vulcan

Nu cu multă vreme în 
urmă, comisari ai Gărzii 
Financiare au verificat mai 
multi agenți economici și 
producători particulari.

Pentru nerespectarea 
legislației în vigoare s-au 
aplicat amenzi în 
1.600.000 de lei, 
confiscate au 
3.400.000 de lei.

Majoritatea abaterilor s-au 
constatat la producătorii agri
coli și constau în comer
cializarea de carne fără 
documente de proveniență 
sau fără deținerea de certifi
cate de producători.

Au fost sancționați pentru 
aceste lucruri Petru Ovie - 
100.000 de lei amendă și 
confiscarea unei cantități de 
carne în valoare de 1.500.000 
de lei; Ioana Schitim -100.000 
lei amendă și confiscarea 
cărnii; Vasile Calotă și Elena 
Gogălniceanu etc.

formează unele animale 
domestice, receptive: por
cul, pisica, câinele, calul, 
măgarut, nutria.

Porcinele se contami
nează consumând șobolani 
sau șoareci contaminați, 
găsiți morii prin adăposturi 
sau pe câmp, cadavre de 
animale sălbatice sau resturi 
de carne parazitată, 
nesterilizată, provenită din 
abatoare, unități de prelu
crarea cărnii, restaurante, 
folosite în hrana acestora.

Omul se infectează cu 
TRICHINELLA SPIRALIS con- 
sumând carne de porc, 
infestată, de mistreț, urs, 
cal, nutrie, insuficient friptă 
sau fiartă, sub formă de 
preparate crude, sărate sau 
afumate.

Boala se manifestă la om 
prin febră, edeme perior- 
bitale, dureri musculare, 
tulburări digestive, iar ca 
modificări hematologice 
apare cozinofilia.

Pentru prevenirea îmbol
năvirilor, înainte de a fi dată 
în consum, se execută în 
mod obligatoriu examenul 
trichineloscopic la carnea 
provenită din tăierea anima
lelor receptive la această 
boală (porcine, mistreți, urși, 
cai, nutrii). Această opera-

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.55 Baywatch (s/ 
r) 9.55 Scena politică (r)
10.30 Efecte secundare (s/r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r)
13.30 Față în față cu autorul 
(r) 14.00 Conviețuiri: „Istoria 
ucrainenilor din România” 
15.10 Limbi străine: franceză 
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 161) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-rup! 
Hei-rap! 20.00 Secretul (s, 
ep. 48) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 21.00 Sensul 
tranziției 23.00 Pelerinaje 
0.00 Handbal CM feminin - 
optimi de finală (în cazul 
calificării României)

* Dividende da, 
impozit bai

Că la SC AMD Atelier 
Mecanic SRL Deva s-au 
plătit dividende este foarte 
bine. Rău este că nu s-a 
constituit impozitul pe 
aceste dividende în sumă 
de 5.800.000 de lei.

în cazul acesta amenda 
a fost de 300.000 de lei, iar 
majorările de întârziere s-au 
ridicat la 342.000 lei.

Mai bine de 
60.000.000 de lei ma
jorări de întârziere

Suma exactă pe care cei 
de la SC Metalo Construcții 
SRL Deva a trebuit s-o 
vireze la bugetul statului a 
fost de 67.600.000 de lei.

Și acest lucru pentru că 
nu și-a plătit impozitul pe 
profit, TVA și pe salarii.

Majorările de întârziere 
calculate au fost după cum 
urmează: 21.100.000 lei 
pentru impozitul pe profit, 
43.000.000 lei pentru TVA și 
3.500.000 lei pentru salarii.

Valentin NEA GUJ

țiune se execută la toate 
circumscripțiile sanitar- 
veterinare de control 
alimentar și de asistență de 
pe raza județului. Carnea 
examinată, găsită fără TRI
CHINELLA SPIRALIS, se dă 
în consum fără restricții 
sanitar-veterinare, 
proaspătă sau sub formă 
de preparate din carne. 
Carnea infestată se inter
zice a fi dată în consum șl, 
sub directa supraveghere și 
răspundere a organelor 
sanitar-veterinare, va fi 
distrusă prin ardere sau 
denaturare și îngropare.

Este în interesul tuturor 
cetățenilor să-și protejeze 
familia, efectuând obliga
toriu examenul trichine
loscopic la toate porcinele 
sacrificate în propria 
gospodărie, iar cei care 
cumpără carne și pre
parate din carne, să facă 
acest lucru numai din 
locurile special amenajate, 
aflate sub supravegherea și 
controlul sanitar-veterinar.

Dr. AurelPERIAN, 
medic primar, șef laborator 

la Direcția Sanitar- 
Veterinară a județului 

Hunedoara

ANTENA1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Un câine cu imaginație (s/ 
r) 9.40 Viitorul începe azi (s/ 
r) 10.30 Kazan (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s, ep. 28)
13.15 Millennium (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Un 
străin în oraș (thriller SUA 
1995) 16.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Obser- 
vator/Din lumea afacerilor 
19.45 Aventuri în Africa 
(f.a.SUA 1987) 21.30 Legea 
lui Burke (s, p, ep. 13)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

Jk e /a Revoluție încoace 
și Deva, ca de altfel 

majoritatea orașelor țării, s-a 
umplut cu tot felul de maga
zine. Mai mari sau mai mici, 
cu nume care mai de care 
mai exotice, ele nu-ți pot oferi 
decât iluzia unei bunăstări. 
Dacă vrei să cumperi ceva 
anume, atunci trebuie să te 
încarci cu multă răbdare, să- 
ți aduni toate forțele de care 
dispui și să începi să cauți 
peste tot. De cele mai multe 
ori însă nu vei reuși să găsești 
ceea ce ți-ai propus. Fie 
pentru că magazinele sunt 
pline cu acele „turcisme “ 
slabe calitativ, fie pentru că, 
pur și simplu, în Deva nu 
există ceea ce îți dorești tu. 
Din stradă magazinele par 
pline cu de toate, dar când 
intri înăuntru constați că nu 
găsești mai nimic.

Din păcate, chiar și cel 
care aspiră la statutul de 
supermagazin, adică „Ulpia", 
te întâmpină cu aceeași 
sărăcie mascată. în loc să fie 
plin cu tot ceea ce îți dorești, 
cu zeci de sortimente, cu sute 
de produse, așa cum îi stă 
bine unui adevărat super
magazin, ești întâmpinat de

r "X

In organizarea Clu
bului Copiilor Brad, pe 
Dealul Lia din localitate, s- 

a desfășurat concursul de 
aeromodele-cartoane sub 
genericul „Cupa de 
toamnă” la care au 
participat un număr de 104 
concurenți de la Cluburile 
Copiilor Brad, Hunedoara, 
Deva și Cugir, precum și 
Casa de Copii din Brad. 
Concursul a constat în 
probe de lansare a 
aeromodelelor din pantă, 
fiind organizat pe categorii 
de vârstă școlară.

Clasamentul final al 
concursului este urmă
torul: locul I, categ. cls. I-IV, 
echipajul Casei de Copii 
Brad, toate cele 3 locuri ale 
acestei categorii fiind 
ocupate de către concurenți 
ai acestei unități; locul I pe 
echipaje a revenit Clubului 
Copiilor Brad; locul II a fost 
ocupat de către echipajul 
Clubului Copiilor Cugir, 
locul III a revenit Clubului 
Copiilor Hunedoara și locul 
IV echipajului de la Clubul 
Copiilor Deva.

Concurenților clasați pe 
primele 3 locuri li s-au oferit

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (sj 10.45 Spori la 
minut 11.00 Rețeaua (f/r)
14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 Marimar 
(s, ep. 2) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Profesiunea mea - 
cultura (talkshow) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Știi și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Spitalul de 
urgență (s, ep. 13) 21.15 De 
partea legii (s, ep. 9) 22.05 
Știrile PRO TV 22.10 Ches
tiunea zilei cu F. Călinescu
22.15 Familia Bundy (s, ep. 
243) 22.45 Seinfeld (s ep. 8)
23.15 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Că
linescu 23.45 Subway (dramă 
Franța ’85) 

o construcție care arată 
neschimbată de cel puțin 
zece ani. Doar câteva firme 
private mai răsărite îi 
îmbunătățesc într-o 
oarecare măsură aspectul. 
De lăudat sunt și 
vânzătoarele, majoritatea 
extrem de amabile, care nu 
prea au ce să-ți ofere dar îți 
pot îndulci căutările cu o 
vorbă bună. De cum pă
șești înăuntru ești asaltat de 
nelipsiții cerșetori colorați și 
foarte insistenți. îți arăți 
compătimirea pentru unul și 
ca din senin apar alții, mai 
insistenți, ba chiar oferindu- 
ți și alte servicii: „Hai să-ți 
ghicesc, să-ți zic de bine 
conașule. Adă banii că-ți 
spun de toate, trăi-ți-ar fa
milia".

De bine spunem și noi, 
sperând că nu va mai trece 
multă apă pe Mureș până 
când și „Ulpia" va arăta ca 
un adevărat supermagazin. 
Poate că nu va fi la nivelul 
celor din străinătate, dar 
măcar comparabil cu 
,,Central”-ul din Cluj 
Napoca.

Andrei NISTOR

diplome și premii în 
dulciuri, iar primele 3 
echipaje au primit cupe.

Au mai fost premiați 
cei mai tineri 3 con
curența, cel mai tehnic 
concurent și cel mai lung 
zbor realizat, premianții 
primind diplome și premii 
în dulciuri.

Toți ceilalți concurenți 
participanți au primit 
dulciuri, iar cei 27 de 
concurenți veniți din alte 
localități au servit o masă 
caldă de prânz la cantina 
Casei de Copii Brad.

Suma necesară desfă
șurării în bune condiții a 
concursului, din care s-au 
realizat premiile și masa 
servită la cantină, a fost 
asigurată prin sponso
rizarea pe care au binevoit 
a o realiza^unele societăți 
comerciale din Deva și 
Brad, cărora și pe această 
cale le aducem cele mai 
calde mulțumiri pentru 
înțelegerea și bunăvoința 
de’care au dat dovadă.

Prof. Nicolae IGA 
director 

Clubul Copiilor BradyȚ-

ANTENA1 - 
DEVA

08.00-08.15 Știri locale 
(r)

09.30-10.15 Sportul 
hunedorean (r)

10.15-10.30 Muzică
17.30- 17.45 Muzică

ușoară
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale

(r)

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale 

(r)
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale 

(r)

Marți, 9 decembrie
□BERBEC
(21 III-20IV)

Neplăceri în familie pe 
teme financiare. Relațiile 
cu șefii evoluează bine șl 
ați putea obține o mărire 
de salariu sau o primă, 
ceea ce ar rezolva pro
blema banilor. încercați 
oricum să fiți conciliant. 
□TAUR
(21IV - 21 V)

Veți avea de semnat 
acte, de operat interme
dieri. Veți avea de-a face cu 
multă lume, ceea ce vă 
încântă. Persoana iubită are 
să vă facă o comunicare 
plăcută.
□GEMEM 
(22 V-22 VI)

La slujbă totul merge 
bine, ceea ce vă va aduce 
laude din partea șefului. 
Nu toți colegii vă vor felicita 
din toată inima, dar nu tre
buie să vă faceți probleme. 
Evitați să vă asociați.
□ RAC
(23 VI-23 VII)

Oboseala își spune cu
vântul căci sunteți iritat fără 
un motiv anume. Aveți 
multe obstacole de depășit 
șl ar trebui să vă odihniți. 
□LEU
(24 VII-23 VIII)

Vă suprasolicitați, ceea 
ce nu-i în avantajul dv. Dacă ■ 
ați lua-o mai încet ar fi mal 
bine pentru toată lumea. 
Gândiți-vă bine care sunt 
prioritățile.

□FECIOARĂ
(24 VIII-22IX)

Nu plecați la cumpărături 
căci s-ar putea să înre
gistrați un eșec financiar. 
Capacitatea dv de a lua de
cizii este foarte diminuată. 
Domeniul în care ați putea 
face față este cel casnic. 
□BALANȚĂ 
(23IX-23 X)

Aveți o stare psihică mal 
puțin fericită șl nu reușiți 
să vă ocupați de nimic. 
Copiii vor reuși să vă facă 
să priviți cu mal multă 
încredere în viitor. Evitați 
să vă angajați în activități 
care vă vor suprasolicita. 
□SCORPION
(24 X-21 XI)

Vă pregătiți de o călă
torie, dar verificați cu mare 
atenție automobilul pentru 
a nu avea surprize la 
mijlocul drumului. Cineva 
vă așteaptă șl-și face griji 
pentru dv. 
□SĂGETĂTOR
(22 XI-20 XII)

Nu fiți'susplclos că s-ar 
putea deteriora relațiile cu 
prietenii. Evitați să spuneți 
ce gândiți, până când vă 
veți pune în ordine gân
durile. Nu faceți investiții. 
□CAPRICORN
(21 XII-191)

Irascibil șl nemulțumit 
cum sunteți, riscați să 
explodați în orice moment. 
Evitați discuțiile cu auto
ritățile, căci puteți avea 
necazuri. Un cadou de la un 
prieten apropiat vă va mal 
bucura.
□VĂRSĂTOR 
(201-19II)

Divergențele de opinii cu 
persoane de sex opus vă 
vor marca puternic. Dar vă 
susțineți cu ușurință păre
rile, ceea ce vă ajută să vă 
faceți remarcat într-un cerc 
mal larg. N-ar fi exclus ca 
partenerul dă viață să vă 
ascundă ceva.
□PEȘTI 
(19II-20 III)

La slujbă lucrurile'se 
desfășoară în aparență 
normal. Undeva în subteran 
se fac totuși săpături. Nu-I 
cazul să vă îngrijorați căci 
poziția dv este solidă.
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i Să fimmai optimiști
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componența grupelor de la CM de fotbal - Franța ‘98 |
Citind declarațiile unor 

j personalități din lumea fot- 
I balului, îndoiala, chiar teama 
| exprimată de mulți simpa- 
| tizanți ai fotbalului din țară
■ cu privire la "tăria" grupei G 
! din care face parte Româ- 
' nia, Columbia, Anglia și Tu- 
I nisia, doar tricolorii noștri, 
| cei susceptibili de a face 
| parte din lotul reprezentativ,
■ ne-ar putea cere să fim mai 
! optimiști în ceea ce privește 
• calificarea reprezentativei 
I noastre din grupă. Doar de 
| ei depinde totul, ei vor juca. 
| Ar fi cazul ca după preli-
■ minării unde, pentru tricolori 
j a fost un adevărat “galop de 
i sănătate’’, să dea adevărata 
| măsură a valorii lor. Să reți- 
| nem că România a câștigat 
| pe merit numirea “cap” de 
j serie în grupa G a viitoarei
■ ediții a C.M., că ne situăm 
I pe locul 5 în clasamentul

FIFA, ceea ce spune foarte 
mult. Și, apoi, trebuie să le 
fie bine întipărite în memorie 
celor care vor îmbrăca tri
coul naționalei că știu ce pot 
românii și englezii și colum- 
bienii (candidați și ei la pri
mele 2 locuri în grupă). Deci, 
la 15 iunie, România - Co
lumbia, 22 iunie, România - 
Anglia și la 26 iunie, Ro
mânia - Tunisia. Dacă primul 
meci îl încheiem cu o victo
rie, facem un mare pas spre 
optimile finalei.

Ne aflăm într-una dintre 
grupele forte ale viitorului 
Campionat Mondial. Dacă 
reușim să mergem mai de
parte va fi o mare victorie a 
fotbalului românesc, o con
firmare a laurilor adunați 
până acum, o confirmare în 
lumea fotbalului mondial. 
Ceea ce nu stă la îndemâna 
oricui.

a. GRUPAC GRVPAB QBUPA O

BRAZILIA
SCOTIA
MAROC
NORVEGIA

FRANȚA 
AFRICA DE SUD 
ARABIA SAUDITĂ
DANEMARCA

OLANDA
BELGIA
COREEA DE SUD
MEXIC

ROMÂNIA 
COLUMBIA 
ANGLIA 
TUNISIA

GRWA B ORUPA O CvRWiEI

ITALIA
CHILE
CAMERUN
AUSTRIA

SPANIA
NIGERIA
PARAGUAY
BULGARIA

GERMANIA
SUA
IUGOSLAVIA
IRAN

ARGENTINA 
JAPONIA 
JAMAICA 
CROATIA

i

DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 19-a: Universita

tea Craiova - F.C.Argeș 1-2; Jiul - Universita
tea Cluj 0-4; FC Național - Sportul Studențesc 
2-1; Oțelul - Gloria Bistrița 3-0; CSM Reșița - 
Farul 2-1; FCM Bacău - Petrolul 2-0; Foresta 
Fălticeni - Chindia 2-0; Rapid - Dinamo 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (sâmbătă 13 decembrie): 
Petrolul - Foresta; Chindia - Universitatea 
Craiova; FC Argeș - Rapid; “U” Cluj - Oțelul; 
Steaua - Jiul; Gloria - FC Național; Sportul - CSM 
Reșița; Farul - FCM Bacău; Ceahlăul - Dinamo.

1.OȚELUL GL. 19 14 1 4 39-11 43
2.RAPID 19 13 3 3 37-15 42
3.STEAUA 17 12 3 2 41-21 39
4.F.C.NAȚIONAL 19 11 4 4 29-16 37
5.F.C. ARGEȘ 19 J1 3 5 28-19 36
6.DINAMO 19 10 2 7 35-27 32
7.C.S.M. REȘIȚA 19 9 3 7 27-30 30
8.“U" CRAIOVĂ 19 9 2 8 38-26 29
9.PETROLUL 19 8 2 9 24-24 26
10.CEAHLĂUL P.N 18 7 4 7 20-19 25
11.“U”CLUJ 19 6 4 9 21-20 22
12.FARUL 19 6 4 9 19-30 22
13.GL. BISTRIȚA 18 6 3 9 28-31 21
14.FORESTA 19 5 5 9 15-22 20
15.SPORTUL 19 5 2 12 22-30 17
16.CHINDIA 19 4 5 10 20-42 17
17.FCM BACĂU 19 3 6 10 14-25 15
18.JIUL PETROȘ. 19 2 0 17 12-61 6

Etapă anostă
Etapa a doua din retur, desfășurată în fața unui 

număr redus de spectatori - iar dintre ei, mai mult 
sub impresia tragerilor la sorți ale componenței 
grupelor de la Campionatul Mondial, decât asupra 
campionatului intern, a fost destul de anostă. Noroc 
cu derby-ul Rapid - Dinamo și în parte cu scorul 
înregistrat la Craiova (Universitatea - F.C.Argeș 1- 
2) că altfel ... Oțelul - Gloria Bistrița, Jiul Petroșani 
- "U" Cluj au fost la discreția învingătorilor. Și la 
Craiova, argeșenii și-au apropiat victoria în urma 
unei gafe a talentatului Tibi Lung, altfel, altul putea 
fi deznodământul partidei. Oricum, studenții din 
Bănie au pierdut 3 puncte prețioase ce au lezat 
profund orgoliul conducerii clubului. Farul și-a mai 
revenit sub conducerea ex-hunedoreanului Andone, 
și a opus o rezistență dârză și la Reșița. Nu au 
reușit prea multe nici petroliștii la Bacău, nici 
studenții bucureșteni pe stadionul din parcul cu 
platani. Despre jiuliști ce să mai spunem? Ajutorul 
cuvenit este așa de slab, că nu ar ajunge nici unei 
echipe dintr-un eșalon inferior I

în schimb, în Giulești, Rapidul nu a lăsat nici o 
speranță dinarnoviștilor. în special în prima repriză, 
elevii lui Lucescu au fost irezistibili, mereu în terenul 
advers, Prunea salvând de câteva ori până în 
minutul 27 când a înscris Marinescu, dar și după 
golul al doilea marcat de Șumudică în min. 41. Cu 
toate că după pauză au mai ieșit la atac și oaspeții, 
era clar că Dinamo nu avea forța de a opune 
rezistență iureșului giuleștean cu Lupu la pupitru. 
Victorie prețioasă a Rapidului, pe deplin meritată.

(Sabin CERBU)

Minerul Certej - 
Minerul Lupeni 3-1

în prefața acestei partide, mica 
dar însuflețită galerie a gazdelor a 
scandat "Mulți ani să trăiască" toți cei 
pe care îi cheamă Nicolae, Nicu, 
Nae...; subliniind că și în turul acestui 
campionat acești tineri și-au susținut 
neîntrerupt, pe întreaga durată a 
partidei, în mod civilizat, pe favoriți. 
Meciul, deși disputat pe un teren, pe 
alocuri îmbibat de apă, a fost unul 
dintre cele mai frumoase din tur. 
Ambele echipe au depus mult efort și 
au apărat șansele în spirit de fair- 
play. Inițiativa a fost de partea gaz
delor dar, să recunoaștem, că și 
oaspeții și-au creat câteva ocazii 
foarte periculoase la poarta lui Groza, 
minerii din Lupeni surprinzând prin 
jocul lor deschis, angajant.

Scorul a fost deschis destul de 
repede, în minutul 3, după ce Chișcă 
n-a reușit să intercepteze balonul, 
Borșa trimite spre poartă, mingea este 
respinsă până la Preda și acesta 
șutează din nou spre poartă, și un 
apărător degajează până la ... Cio- 
banu aflat la 30 de metri de poartă, 
șutului său puternic i se interpune 
portarul Câmpeanu, dar nu reușește 
să oprească intrarea balonului în 
plasă: 1-0. După ce în min. 12 (Stro- 
ia), 15 (Borșa) trec pe lângă gol, în
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min. 17, Chișcă ratează egalarea, fotbaliștii de 
la Minerul Certej insistă mereu pe atac, însă nu 
reușesc să mai înscrie până la pauză, deși în 
minutele 23, 26 și 33 combinațiile foarte reușite 
la care au participat Borșa, Pisoiu, Preda, 
Cristi Ciobanu, Zalomir, Pop, Dobra și Bozga 
i-au adus în situații bune în careul oaspeților, 
în min. 43 scorul putea fi egal, dar Cismașu 
singur în careu este blocat de Groza.

La numai 2 minute de la reluare, Borșa 
fructifică o excelentă pasă de la Dobra și 
elevii lui Neluțu Petcu majorează scorul la 2- 
0. Nici după acest gol, jocul nu scade din 
intensitate și am avut prilejul să notăm faze 
spectaculoase la poarta lui Câmpeanu în min. 
60, 64, 73, 83, dar și în careul gazdelor - min. 
66, 68, 70 când Groza a scăpat fără gol. Și 
totuși în min. 85 Min. Certej se desprinde 
decisiv în urma unei lovituri libere de la 16 m, 
bine transformată de Bozga 3-0. Trec doar 2 
minute și oaspeții marchează meritatul gol de 
onoare prin incisivul Ocolișan.

Corect arbitrajul brigăzii conduse de 
Robert Podar (Turda).

MINERUL CERTEJ: Groza, Dobra, 
Stroia, Gheară, Bozga, Zalomir, Pisoiu (86 
Sârghie), Preda, Ciobanu (67 Sădi), Borșa 
(61 Ov. Marin), Pop.

MINERUL LUPENI: Câmpeanu, Doroș, 
Fekete (44 Ocolișan), Szep, Herman, Chișcă, 
Dumitru, Cismașu (74 Brănețiu), Cr. Dobra, 
Lazăr, Ungureanu.

— -
Rezultatele ultimei etape a turului: CFR Caransebeș - Termo Țr. 

Severin 2-1; Petrolul Stoina - FC Vâlcea 1-0; Minerul Certej - Minerul Lupeni 
3-1; Drobeta Tr. Severin - Alprom Slatina 2-0; Petrolul Drăgășani - Petrolul 
Țicleni 0-1; Șoimii Sibiu - Minerul Berbești 2-0; Parângul Lonea - Minerul 
Mătăsari 2-1; Arsenal Sadu - Severnav Tr. Severin 1-8; Petrolul Videle - Roșia 
Rovinari 3-0; Rulmentul Alexandria - Minerul Uricani 2-0.

CLASAMENTUL TURULUI:
1. RULMENTUL ALEX. 19 12 4 3 38-15 40
2. DROBETA 19 12 3 4 30-12 39
3. M.BERBEȘTI 19 12 1 6 45-23 37
4. PETR.VIDELE 19 10 4 5 31-18 34
5. MIN.URICANI 19 10 1 8 35-34 31
6. PETROLUL DRĂGĂȘANI 19 9 2 8 27-20 29
7. ALPROM SLATINA 19 9 1 9 21-41 28
8. MINERUL ROVINARI 19 8 3 8 37-26 27
9. CFR CARANSEBEȘ 19 9 0 10 39-33 27
10. PETROLUL STOINA 19 9 0 10 28-36 27
11. TERMO TR.SEVERIN 19 8 3 8 23-25 27
12. PARÂNGUL LONEA 19 9 0 10 29-41 27
13. MINERUL CERTEJ 19 8 1 10 28-28 25
14. MINERUL LUPENI 19 8 1 10 28-36 25
15. SEVERNAV TR.S. 19 7 3 9 31-27 24
16. MINERUL MĂTĂSARI 18 6 4 8 30-28 22
17. F.C. VÂLCEA 19 6 4 9 22-26 22
18. PETR. ȚICLENI 19 6 2 11 28-28 20
19. ȘOIMII SIBIU 19 6 1 12 18-31 19
20. ARSENAL SADU 18 5 0 13 15-53 15
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sorti ale grupelor j
Imediat după tragerea la sorți a componenței grupelor . 

Campionatului Mondial de Fotbal, personalități din lumea fotbalului, I 
toți antrenorii echipelor calificate la turneul final au făcut declarații | 
privind “structura" celor 8 grupe, au analizat șansele unor formații, s- ■ 
au emis păreri. Desigur, discuțiile, cometariile vor continua. 1

Redăm câteva păreri despre grupa G, din care face parte și I 
reprezentativa noastră: Anghel lordănescu:"... Anglia este una dintre | 
echipele pe care doream să le evităm. Acum nu avem ce face și nu . 
trebuie decât să dovedim și pe teren că am meritat să fim cap de ■ 
serie. La o asemenea competiție avem nevoie de un start bun, de un | 
start care să dea încredere, de moral,.. Cred că o victorie în grupă | 
cu Columbia ne va ajuta foarte mult... Anglia, Columbia și România ! 
pornesc la drum cu șanse egale pentru atingerea primului loc. I 
Obiectivul nostru este ocuparea cel puțin a locului doi... Avem nevoie | 
de meciuri de pregătire tari, dar, înainte de toate, am nevoie de toți ■ 
jucătorii la dispoziție, pregătirea va trebui făcută ca la carte...”. Glenn * 
Hoddle, antrenorul Angliei: “Am fi putut să cădem mai bine, dar și mai I 
rău. Una peste alta, sunt mulțumit de tragerea la sorți... Favorită este [ 
echipa României, care, pe lângă valoare, are și experiența a două ■ 
Mondiale la rând... Noi am dat dovadă de capacitate, de mobilizare • 
și sunt convins că așa va fi și anul viitor. Vizăm, desigur, cel puțin | 
intrarea între primele 16 echipe ale lumii, obiectiv pe care cred că-l | 
vom atinge împreună cu România." Henryk Kasperezak (antrenorul : 
Tunisiei): "Avem de-a face cu o grupă echilibrată și dificilă... Cum nu I 
mai există echipe mici și mari, consider că pornim la luptă cu șanse | 
egale. Inclusiv Tunisia. Cunosc România și Anglia foarte bine, ele nu ■ 
mai au nici secrete, nici nevoie de recomandare..." Antrenorul J 
Columbiei, Hernan Dario Gomez: "Sunt fericit, ne vom califica." I 
Cotidianul tunisian “Le Renouveau” sublinia că “indiferent cât de mici | 
sunt șansele, echipa națională trebuie să se bată și să arate că . 
merită locul la un campionat Mondial."

Doi posibili “tricolori", Gheorghe Hagi: “Anglia e Anglia, o forță a | 
fotbalului mondial. Columbia e din America de Sud și asta spune ■ 
totul. Ar mai fi Tunisia pe care nu e bine să o neglijăm...” Cătălin ! 
Munteanu: “Am nimerit într-una dintre cele mai puternice grupe. Deși I

| mi-e greu să dau un pronostic, cred că România și Anglia se vor | 
^califica...”. _____________________ j

-azI în Cupa UEFA

Astă seară, de la ora 21,45, la Birmingham, va avea loc partida 
retur din Cupa UEFA dintre Aston Villa și Steaua București (în tur 
scorul a fost 2-1 pentru militari). Din păcate, antrenorul M. Stoichiță 
nu Ii poate folosi pe Denis Șerban și Roșu - accidentați și Reghe- 
campf - suspendat. Meciul va fi transmis la Radio și TVR1. (S.C.)

■  ' - ------*- ------- -----------........... ....-n- - -"-n---- 1 -----—  -IWiWa - 

,,f\O REZULTATELE
.CONCURSULUI DIN

•7 DECEMBRIE '97
1. brbscia -empoli
2. FIORENTINA -PARMA
3. LECCE • VICENZA
4. MILAN-BARI \
5. PIACENZA • NAPOLI
6. ROMA - ATALANTA \
7. UDINESB^
8. CASTE1 dl
9 CHIEVd-V
10. PADOS/A -
11. PERUGIA-CAGLIARI
12 RAVENNA - TORINOLj
13 TREVISO - VERON<^ 
Fond de câștiguri: 294.i

OLOGNA
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organizează licitație cu ofertă in plic 
închis pentru achiziționarea unei 

calculatoarM^^WS NT* I (HÂQDtfSOnl hfeto* 
Caietul de sarcini se poate ridica 

de la sediul firmei din Deva, complex 
comercial central Piață, et. II. 
Informații la tel. 054-230630.

(0440273)

SOCIETATEA COMEMAtiT' 

"EXCOM CUMSA " 
Ws S.R.l. DEVA fa

Va oferă prin magazinul situat în 
spațiul comercial „Tineretul”, strada 
Libertății, bloc A, parter, o diversificată 

gamă de articole cosmetice și de 
parfumerie.

Cadoul cel mai potrivit pentru cei dragi, 
cu ocazia sărbătorilor ce se apropie, poate 
fi o casetă „Priscilla Presley", „Gabriela 
Sabatini”, „Organza”, „Indian Summer”, 
„Nivea”, „Synergie”, „Malizia”, „Intesa", 
„Lux”, „ Versace”, „Dolce & Gabbana”, 
„Samsara", „Eden”, „Kenzo”, „Amarine”- 
produse de marcă din import.

Cine trece pragul magazinului are de 
unde alege, iar personalul, amabil, vine în 
ajutorul potențialului cumpărător cu sugestii 
în selectarea produsului potrivit.

V------ -- -... ..........L......................

BANCA '
AGRICOLĂ

-Filiala Hațeg

organizează 
licitație în ziua de 

f

12 decembrie 1997, 
ora 10, la sediul 
Băncii din Hațeg, 

str. Bisericilor, nr. 2, 
pentru

vânzare de 
utilaje 

agricole.
Lista cu utilaje și 

prețul de pornire se 
află la Banca 

Agricolă SA Filiala 
Hațeg (tel. 770492) 

și la S.C.
„ac AGAICOLA " 

Bretea Strei 
(fermele Bretea 

Strei, Bretea 
Aomână, Chitid, 
Bățălar, Călan).

S.C/'HAJEGAblA" S.A 
HAȚEG

E> Vinde borhot prune la prețul de 702 lei/ 
kg (inclusiv TVA)

E> Organizează licitație pentru vânzarea 
mijloacelor fixe în data de 22.12.1997, ora 9,00, 
și ulterior în fiecare luni, până la epuizarea listei.

Relații suplimentare la sediul societății din 
Hațeg, str. Progresului, nr. 29. Telefon - 770550.

. (40271)

/
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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

/4DIS4N TELECOM

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ

X
GSIiTT

y
■\

i
i
i 
i 
i 

_________________ i 
Deva - Bekescsaba șrfixGr I

i
luni, miercuri și vineri, cu plecare la 

•ora 2,30 din parcarea hotelului Sarmis.l 
Solicitanții se pot adresa la sediul 

nostru din Deva, Piața Victoriei, nr. 2 
(clădirea IPH et. 3), tel. 213731, 

213730, 212430 int. 153 sau

S.C.„ZAHARUL ” SA
Luduș -Județul Mureș.

în perioada 08.12.97 la 25.12.1997 
reduce prețul de livrare a zahărului 

de la 3530 lei/kg, fără TVA ' 
și ambalaj, 

la 3350 lei/kg, fără TVA 
și ambalaj.

Relații la telefoanele 065/412595; 470577>

MULTI 
SISTEM 

SRL
DEVA

Vă oferă: 
jjBk calculatoare 

imprimante 
O consumabile 

accesorii 
rețele

I

service
Bd. Decebal, Bl.109 (mag. Romarta, et.1)

8 213280 (9116)

X

eammnnr
- Sucursala Deva efectuează curse 

regulate cu microbuz pej#jă_

I
I
I
I
I
I
1092 - 223179,094 - 515465, 094 - 515478.'
K__________________________________________ (40270) )

ÎN ORICE OCAZIE

I 
I 
I
I 
I
I

S.C. ROCHIM S.A. Orâstie
I^RĂȘTIE. - 2600. 5TR.. C0DR.ULUI 25, 

TE.LE.FOANE. 642050, 642052. 641450,

FAX 647599 (fO5T R-OMPIE-tf)

ANIVE.R.6AȚI 5ĂR.BĂT0R.ILE. PE. IARNĂ ÎN CAMPANIA

ARTIFICIILOR. FABR.ICATE; E.(1C111 M (O.L.
AL*'

Praștie. Pocnitori, micr.^p.kfar.de, jlr.be. cu 5CÂNtej, 
6TE.LUȚE. PE.NTR.U POMUL DS..IAR.NĂ, CAMM^-OANE., 

LUMÂNĂR.I 5CÂNTE.IE.TOARE.. VĂ «MLFTĂM LA 5E.PIUL

FIR-ME-I NOAiTR-E. PE.NȚR.U LIVR.AI4TE.N t&Qb Ș>l ' ‘ 

MAGAZINUL PIN PAR.CUL ORAȘULUI PENTR.U a/ĂNZĂR.1 E.N 

DETAIL. ' 1

toC. RZ2C1JIM «5A. £2rĂ£tie. \/ă uizează

6ĂR.&ĂWI FLEJCITți J

AWk S.C. MONDIAL S.A
MONDIAL
ROMANIA
CU OCAZIA SĂRBĂTORILORDE IARNĂ ÎN PERIOADA 
01.12-51.12.1997 SE VOR PACE MARI REDUCERIDE 
PREȚURI (20%) LA CĂRĂM/DĂ EE/C/ENTĂ, BLOCURI 

CERAMICE Șl BLOCURI DE BETON

Cărămidă Eficientă
(lei/buc)

Preț vechi 700,948 
Preț nou 560,758

Blocuri de beton
(lel/buc)

Preț vechi 2512,604
Preț nou 2010,08

Prețurile nu includ TVA

Blocuri Ceramice 
(lel/buc)

Preț vechi 2602,79 
Preț nou 2082,232

LA

Prin Mondial, prețuri 
accesibile șl garanția 
durabilității!

p.kfar.de
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Alt ministru ■ alta orientare

Luna trecută dl Cor- 
neliu Liviu Voicu, inspector 
școlar general adjunct cu 
probleme de reformă, a 
participat la vizita de studiu 
ARION din Portugalia. 
ARION este parte compo
nentă a Programului SO
CRATES. Din septembrie, 
România - prima țară din 
est care a reușit acest lu
cru - a penetrat în aceste 
programe care-i vor asi
gura standardizarea pro
cesului de învățământ în 
vederea integrării în UE.

Tema vizitei de studiu a 
fost “Eșecul școlar" și a avut 
drept obiective: strategii pe
dagogice la clasă; integra
rea elevilor cu necesități e- 
ducative speciale; formarea 
profesorilor, complemente 
educative (subvenții, tran
sporturi etc.); măsuri pentru 
angajarea familiei; activi
tatea în grădinițe și școli 
primare; rolul inspecției și 
parteneriatului dintre unități

* ...... ..............

Pledoarie pentru restructurarea programelor școlare

"EȘECUL ȘCOLAR"
r f

școlare, sanitare, comunita
tea locală.

în cadrul vizitei s-au com
parat sistemele educative 
din Anglia, Franța, Portu
galia, România și Spania, 
formele eșecului școlar din 
aceste țări. S-au făcut dife
rențieri între eșecul și insuc
cesul școlar, între metodele 
de combatere a eșecului 
școlar în aceste țări. Au fost 
vizitate instituții școlare, de 
handicapați sau de sănă
tate din Vila Nova Poiares 
(Portugalia), s-au organizat 
dezbateri pe tema eșecului 
școlar.

Participanții la vizita de 
studiu au ajuns la concluzia 
că în țările lor eșecul școlar 
este generat de aceleași ca

uze, grupate în: genetice, 
sociale și erori pedagogice. 
Particularitățile eșecului 
școlar sunt de natură eco
nomică, dar prin colaborare 
se pot stabili măsuri comu
ne de combatere și amelio
rare a lui. Au fost sintetizate 
și măsurile ce se impun: o- 
bligația și dreptul la învă
țământ obligatoriu până la 
15-16 ani; egalitatea șan
selor la educație; colabo
rarea dintre școală, medici, 
familie, comunitatea locală; 
învățământ formativ și nu in
formativ, cu elevul ca parte
ner în actul de educație; ca
dre didactice bine pregătite; 
protecție socială pentu fa
milii defavorizate social; pu
nerea în practică a reco

mandărilor UNESCO - “O 
școală pentru toți."

Dl Corneliu Voicu, ins
pector general adjunct al In
spectoratului Școlar Jude
țean, mărturisea la întoar
cerea din Portugalia că de
legația română și-a surcla
sat partenerii. începând cu 
materialul documentar ofe
rit colegilor străini, conti
nuând cu modul documen
tat în care și-au prezentat 
punctul de vedere, fără a 
neglija comportamentul în 
timpul vizitei reprezentanții 
noștri au reușit să câștige 
respectul oficialităților lo
cale. Și, ceea ce e mai im
portant, i-au obligat pe par
tenerii la vizita de studiu să 
privească cu alți ochi reali
tatea școlii românești și să 
accepte dialogul pe picior 
de egalitate cu delegația ro
mână. Iar anumite aspecte, 
cum ar fi protecția socială a 
elevilor noștri, i-a surprins 
pur și simplu.

Prin remanierea guver
namentală operată recent și 
Ministerul Educației Națio
nale are un alt ministru. Dl 
Andrei Marga îl înlocuiește 
pe dl Petrescu, mult contes
tat și deci puțin regretat de 
cadrele didactice.

Primele declarații făcute 
la comisiile de învățământ 
ale Parlamentului sunt le
gate de probleme fierbinți. 
Dl Marga respinge ideea u- 
nor universități etnice și

r 
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I
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UN SERALIST NU POATE 
AJUNGE LA PRIMELE ORE
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I 
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Dl loan Georgescu, pensio- 
I nar din Hunedoara, ne relatea

ză situația neplăcută în care se 
găsește nepotul său, care ur
mează cursurile serale ale unui 
liceu hunedorean. De la schim
barea orei de începere a cursu
rilor de la 17 la 16, băiatul nu 
mai poate ajunge la timp “și 
pierde din lecții” pentru că "pri
mele ore de școală se supra
pun cu cele de muncă". Ne în
treabă dacă orarul nu poate fi 
readus în forma veche sau da- 

, că nu există o secție fără ffec- 
i vență. Cititorul nostru omite să 
’ ne scrie numele nepotului, liceul 

unde este elev sau măcar adre
sa din Hunedoara, unde l-am fi 

I 
I
<

susține ca geografia și isto
ria să se predea în limba 
română. Referitor la baca
laureat este de părere că 
trebuie organizat într-o nouă 
formulă, cu maximum 3-4 
materii, iar nota obținută la 
acest examen va conta la 
admiterea în facultate. Da
că noua formulă, speră dl 
Andrei Marga, va fi gata pâ
nă pe 10 ianuarie anul viitor, 
subiectele de bac au înce
put deja să fie publicate.

su-

\
I
I
I
I

putut contacta pentru date 
plimentare.

Ne-am interesat la Inspec- | 
toratul Școlar Județean de un- ■ 
de am aflat că modificarea orei I 
de începere a cursurilor serale | 
se datorează faptului că mulți I 
elevi fac naveta din localitățile . 
apropiate și înainte pierdeau I 
ultimele mijloace de transport | 
care-i duceau acasă. Pentru 
rezolvarea situației menționate 
de cititorul nostru era nevoie 
de datele pe care le-am amintit.

Poate reveniți cu o altă 
scrisoare, stimate domn Geor
gescu, și pe baza datelor con
crete vă vom putea da un alt 
răspuns.

I 
I
I
I
I 
I
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Propunându-ne ca în ca

drul abordării sistemului de 
învățământ să aducem mai 
des în prim plan aspecte ce 
vizează realizarea unei re
forme reale în acest sector, 
reflectate la nivelul diver
selor profile ale școlilor, arh 
stat de vorbă cu dl Ștefan 
Stănescu, directorul Liceu
lui "Silviu Dragomir” din Ilia 
(unul dintre cadrele didac
tice cu peste douăzeci de 
ani de experiență la cate
dră).

- Plecând de la realita
tea existentă în acest mo
ment în unitatea școlară 
pe care o coordonați, care 
ar fi direcțiile primordiale 
ce ar trebui supuse acțiu
nii reformei?

- Aș spune din capul lo
cului că reforma trebuie să 
acționeze în primul rând a- 
supra planurilor de învăță
mânt și a programelor șco
lare. Nu trebuie neglijată, 
de asemenea, baza mate
rială, în special acolo unde 
se învață și meserie. La ni
velul școlii noastre profe
sionale, spre exemplu, toa
te utilajele, tractoarele, ca

mioanele sunt învechite, cu 
o uzură avansată, care du
ce, evident, la scăderea 
randamentului și a eficien
ței practicii de specialitate. 
Dar, desigur, pentru asta e 
nevoie și de mulți bani...

De vorba cu dl. Ștefan Stănescu, dir. Liceului 
'Silviu Dragomir” Ilia

- Toată lumea recu
noaște că programele șco
lare sunt prea încărcate 
pentru a fi studiate cores
punzător în timpul unui an 
școlar, ajuhgându-se să 
se acorde mai multă im
portanță cantității decât 
calității. Cum se mani
festă, concret, implicațiile 
acestei "dereglări” în pro
cesul de învățământ?

- Parcurgând programe
le școlare - unul din factorii 
de constrângere cei mai 
puternici ai actualului sis
tem pedagogic - observăm 
că învățământul tradițional 
pare a favoriza, dintre diver
sele scopuri urmărite, pe a- 
celea referitoare la transmi
terea cunoștințelor sau a 

tehnicilor. Revenind la prac
tica școlară, acestea aparțin 
cu precădere nivelului infe
rior al activității mintale (nu
mit de psihologii americani 
"nivelul cunoașterii sim
ple”), care privesc mai ales 

memorizarea și reținerea 
informațiilor înregistrate sub 
forma în care au fost pri
mite. în concluzie, începând 
cu constrângerile progra
melor supraîncărcate până 
la alunecarea către o peda
gogie rutinară și verbală, 
practica școlară nu se ridică, 
la majoritatea disciplinelor 
de învățământ, deasupra ni
velului simplei cunoașteri de 
informații, convenții, clasi
ficări, metode abstracte și 
teorii. Atingem aici una din 
principalele slăbiciuni ale 
școlii tradiționale - insuficien
ta antrenare a creativității și a 
capacității de a învăța și de a 
gândi independent.

- într-o oarecare măsu
ră, această supraîncărcare 

și rigiditate a programelor 
școlare ar putea fi "concen
trată” și prin asumarea de 
către dascăli a unei anu
mite libertăți de acțiune. Dar 
se pare că majoritatea se 
lasă întru totul conduși de 
aceste programe.

- E-adevărat că, deși le 
socotesc, de regulă, supra
încărcate, cei mai mulți profe
sori sunt de altfel convinși de 
utilitatea conținutului lor și nu 
prea își îngăduie să facă ale
geri (de exemplu, să treacă 
mai repede peste unele părți 
mai puțin utile elevilor). Astfel, 
preocupați sau obligați să co
munice cunoștințele din pro
gramă (în starea lor finală de 
abstractizare și organizare), 
profesorii acordă atenție în 
primul rând prezentării for
male a conținutului materiilor 
de învățământ și neglijează 
funcția cunoașterii, ca ele
ment motor în educația gân
dirii și a comportamentului 
elevului. Consider toate aces
tea doar o parte dintre con
statările ce ar pleda pentru 
degajarea, descongestiona
rea și restructurarea progra
melor noastre școlare.

Situația imobilului din vecinătatea Grupului Școlar 
"Transilvania" a generat zile întregi mitinguri de protest, 

conferințe de presă, demersuri la ministrul transporturilor etc.
Foto Anton SOC AC!
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Ce frumos e la 
dumneavoastrăl

| Dna prof. Valeria Blaj, de la
■ Școala Generală Certej, ne îm- 
1 părtășește bucuria celor din 
I această unitate școlară când 
| vizitatorii exclamă: “Ce frumos 
. e la dumneavoastră!" Scrisoa- 
I rea se referă în primul rând la 
| fresca în ulei realizată de prof.
■ loan Herman, din care chipuri 
! vesele de copii, încadrate în 
I motive florale, transmit bună 
| dispoziție trecătorilor.
■ Dar exclamația celor care 
1 trec pragul școlii este motivată și

X
I
I
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de aspectul holului și sălilor de | 
clasă cu pereții proaspăt vopsiți, ■ 
cu globurile “de culoare deschi- 1 
să" care “susțin becurile". I 

"Totul - ne scrie dna Blaj - se | 
datorează ajutorului dat de Pri- . 
m^ria Certej, de Inspectoratul > 
Școlar Județean, de comitetul de | 
părinți, de cadrele didactice a- i 
flate în activitate în vacanța de ! 
vară, în primul rând de prof. Oii- I 
via Vințan, directoarea școlii, | 
care a făcut ca această instituție ■ 
să arate mai bine ca oricând." ' 

y

în învățământul devean 
sunt de mult timp evidente efor
turile Liceului Teoretic “Traian” 
Deva de a se evidenția, de a-și 
crea o imagine care să-l dis
tingă dintre celelalte școli, să-i 
confere un loc de frunte. “Com
plexitatea activității unei școli 
dinamice și vii ne deosebește 
de alte licee” - consideră dl Ro
bert Singer, directorul instituției.

Dinamismul, atributul aces
tui liceu, este imprimat de multi
tudinea inițiativelor, a legăturilor 
sale europene și a preocupă
rilor permanente pentru infor
mare. Liceul “Traian” are relații 
cu instituții similare din Franța și 
Elveția, cu care face schimburi 
reciproce de elevi. Intenționea
ză să extindă aceste colaborări 
în Italia și Spania, să le ampli
fice pe cele franceze (recent 
s-a primit o nouă propunere în

acest sens). Aceste legături 
înlesnesc corespondența, 
schimbul de materiale didactice, 
vizite reciproce prin care se 
pot cunoaște realitățile din țara 
parteneră (mai ales că elevii 
sunt cazați în familii). Un lucru 
pozitiv, remarcat la încheierea 
ultimei vizite a unei delegații 
franceze, este că aceștia au 
plecat de aici cu altă imagine, 
pozitivă, despre noi ca popor, 
despre cultura română.

Benefică pentru liceu este 
achiziționarea de materiale ne
cesare predării limbilor străine 
prin intermediul acestor relații. 
Dl Nicolae llișiu, director adjunct, 
care răspunde de activitatea 

de limbi străine, spunea că prin 
aceste colaborări, în special cu 
Asociația “Educație fără fron
tiere", liceul a dobândit multe 
cărți. Un profesor din Pau (su
dul Franței) asigură liceului un 
abonament la “Le Point", le-a 
trimis hărți, videocasete și alte 
materiale în limba franceză, ca
re au îmbogățit zestrea biblio
tecii acestei limbi. Prin asociații 
nonguvernamentale și dna prof. 
Mariana Andrițoiu a procurat 
diverse materiale, cărți și caiete 
în limba germană. Mai puține 
materiale s-au primit pentru lim
ba spaniolă, studiată de 12 e- 
levi. în schimb pentru limba en
gleză Consiliul Britanic îi “ajută 

cel mai mult”. Profesorii au fost 
la instruire în Anglia, se desfă
șoară anual cursuri de pregă
tire la Deva.

Cele trei biblioteci de limbi 
străine - franceză, engleză și 
germană - dispun de fond de 
carte folosit la ore, sau chiar 
acasă. Funcționarea acestor 
biblioteci ale catedrelor de limbi 
străine nu este în detrimentul 
bibliotecii centrale a liceului, 
care are și sală de lectură. Ele 
dau însă posibilitatea elevilor 
să dispună de mai multe surse 
de documentare. Materialele 
folosite la ore - din bibliotecile 
amintite sau concepute de pro
fesori - se multiplică la xerox-ul 

școlii, elevii având mape proprii 
de documentare.

Baza bibliografică împreună 
cu mediateca inaugurată anul 
trecut constituie un complex de 
informare-documentare șco
lară care le permite elevilor să 
fie la curent cu noutățile din 
diverse domenii. De altfel, noul 
este aici în centrul preocupă
rilor, dl director Singer mărturi
sind că “îl provocăm să apară", 
căci fără el reforma nu este 
posibilă. Aceasta, consideră 
dumnealui, “pornește de jos, la 
ea sunt antrenați elevii, profe
sorii, întreg personalul școlii și 
ține de motivații, strategii și teh
nici de lucru". Se urmărește 

crearea unei stări favorabile 
dezvoltării personalității ele
vilor, care sunt “priviți deschis, 
cu acea libertate ce nu intră în 
contradicție cu regulile școlare", 
iar “regulamentele sunt aplicate 
cu discernământ". încrederea 
acordată elevilor, libertatea de 
decizie ce li se dă, “chiar dacă- 
i monitorizăm", au un impact 
deosebit asupra acestora. Ei se 
simt luați în seamă, văd că liceul 
răspunde opțiunilor lor și aici își 
pot valorifica aptitudinile, ceea 
ce îi face să-și privească altfel 
școala. “Elevii de la “Traian” 
sunt mândri că frecventează 
un liceu care nu este un oa
recare”, declară dl director.

Pagină realizată de
Viorica ROMAN și 

Georgeta B/RLA
- - - - - — *



VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂRi

• Vând teren arabil, Simeria 
Veche. Tel. 660185, după ora 
19. (9492)

• Vând teren arabil în Deva. 
Informații Pârva loan. Tel. 
217978 (9510)

• Vând grădină, lângă târgul 
de vite, Hațeg. Informații tel. 
770367, 064/165812, Cluj. 
(9803)

• Vând garsonieră, M.Emi- 
nescu, bl. 105, sc.A, et.3, 
627089 (9661)

• De vânzare vilă 6 camere, 
multiple anexe, preț avantajos. 
Deva, tel. 214771 (9680)

• Vindem și cumpărăm 
garsoniere, apartamente, 
case, terenuri. Tel. 211290, 
225920, int. 158. (9506)

• Vând ARO 320 Diesel, 
camionetă cu motor 
Cîmpulung, 16. 000.000 km, 
stare excepțională. Tel. 227582, 
după ora 18. (9658)

• Acum în RATE! Centrale
termice și încălzitoare, instan
tanee, HERMANN, SICO, Ita
lia, Germania, total auto
matizate, orice capacitate, 
gaz, motorină, lemn, cărbune. 
Distribuitor autorizat, IMPE
RIAL Orăștie. Tel/fax: 054/ 
642580. (9253)_____________

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (OP).

• Vând mobilă veche, stare 
bună. Tel. 212116 (9491)

• Vând piese și elemente 
caroserie (uși, parbrize, stopuri, 
scaune etc.), Renault 18, motor 
1400 cmc, cutie patru viteze.Tel. 
712827 (9190)

• Vând antenă parabolică, 
vitrină frigorifică și ladă frigo
rifică. Tel. 660052, după ora 19. 
(9507)

• Vând ouă kinder, preț spe
cial de sărbători. Tel. 227316 
(9681)

• Vând frigidere, conge
latoare și combine, la preț foarte 
mic. Tel. 094/633224 și 224033. 
(9682)

• Vând garaj, zona mecanic 
șef Hunedoara, tel. 712926 
(9192)

• Vând mobilă second hand, 
deosebită, prețuri avantajoase, 
Deva (în clădirea Bachus.etaj 1).

PIERDERI
• Pierdut ștampilă nr. 2 

aparținând societății SC Gua- 
diana Trans Impex SRL.Deva. 
O declar nulă. (9504)

• Pierdut certificat de înma
triculare, cu numerele: HD 21 
EDY și HD 83 EDY. Le declar 
nule. (0362)

ÎNCHIRIERI

crărilor. Adresă: Urzică loan, 
str. Părău 290, loc. Gălăuțaș, 
Harghita, 4219 sau mesaj la 
666/142744.(40280)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
zugravi. Informații la tel. 616795 
între orele 7-15. (9678)

• Tineri, doriți să câștigați
bani de sărbători? Dacă da, 
sunați acum la 612605! Studii 
medii, aspect fizic plăcut! 
(9506)____________________

• Execut cruci marmură, 
mozaic, marmură neagră. Pla- 
ta-n rate. Tel. 094/527690,092/ 
358389. (9679)

• Angajăm urgent operator 
calculator. Tel. 233593, orele 
8,30- 18,00. (4081)

• Cabinetul de înfrumu
sețare " NELIA" ANGAJEAZA 
COAFEZE. Tel. 231250 SAU 
220936 (40282)

• Doriți reducerea consu
mului de gaz și siguranță 
mărită în exploatare. Folosiți 
la sobe teracotă și cazane 
încălzire arzătoare automa
tizate Corizza. Tel. 216968 
(9508)

.Investiți acum în calitate:
5

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)!

• închiriez apartament, 2 
camere, Deva, Gojdu. Chiria 
D.M. Tel. 615012 (9683)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• S.C. angajează în regim
de urgență sudori electrici cu 
experiență. Informații zilnic la 
tel. 233266._______

• Efectuez transport marfă 
până la 1,2 tone, intern și inter
national. Tel. 054/232472 
(9502)

• Echipă de meseriași cu 
vechime și experiență căutăm 
comenzi de lucru sau pre
luăm lucrări de la firme mai 
mari: dulgherie universală, 
zidărie, betoane, parchet, 
gresie, faianță, lambriuri, 
case, vile etc. Suntem exce- 
lenți în construcții din lemn și 
fundații din piatră. Garantăm 
seriozitate și calitatea lu

COMEMORĂRI
• S-au împlinit 2 ani și astăzi 

se împlinește un an de când ne- 
au părăsit pentru totdeauna 
dragii noștri părinți

DINIȘ NICOLAE 
și 

DINIȘMARIA
din Fizeș, lăsând în urma lor 
nemărginită durere, lacrimi și 
regrete. Recunoștință veșnică 
de la fiica Marinela, ginerele 
Adrian și nepoata Adina-Mirela. 
Dumnezeu să-i odihnească!

• Colegii din secțiile A.T.I. 
și chirurgie ale Spitalului 
Județean Deva sunt alături de 
colegul lor dr. Nistor Viorel la 
greaua încercare prin care 
trece la moartea mamei sale. 
(9519)

Prin schimbarea ministrului finanțelor, PNL
r •

speră câ reforma va avea o nouă șansă
întâlnirea cu ziariștii de vi

neri, de la sediul PNL, a adus în 
prim plan una dintre problemele 
de actualitate - remanierea E- 
xecutivului. în opinia liderilor 
PNL - Filiala Hunedoara - Deva, 
remanierea Guvernului era de 
așteptat, întrucât reforma "se 
desfășoară lent și nu se deru
lează după ceea ce a propus 
PNL -ui". Potrivit declarațiilor 
făcute presei de către dl se
nator Constantin Blejan una 
dintre cauzele ce a determinat 
actualul ritm al reformei a fost 
situația de la Ministerul de Fi
nanțe, fapt ce a creat mari ne
mulțumiri în rândul acestui par
tid. "Inițiativa de a se face 
schimbări la Ministerul de Fi
nanțe, a mai precizat dnul 
Constantin Blejan, a fost a PNL, 
care în primă fază l-a propus pe 
dl Decebal Traian Remeș, dar 
pentru că nu era suficient de 
cunoscut a solicitat dlui Daniel 
Dăianu să accepte postul de 
ministru de finanțe. Motivele 
pentru care s-a propus actualul

ministru la finanțe a fost dat de 
profesionalismul domniei sale, în 
prezent fiind considerat unul 
dintre cei mai buni finanțiști". "Nu 
ne cramponăm de ideea că dl 
Daniel Dăianu nu este membru 
al partidului nostru, important 
este faptul că noul ministru

promovează o politică liberală". 
Liberalii mai spun că dacă nu 
se accepta schimbarea situației 
de la Ministerul de Finanțe nu se 
mai putea merge mai departe.

în noua formulă de la Mi
nisterul de Finanțe, PNL își va 
putea promova mai bine politica 
proprie. Astfel, într-o perioadă 
de timp nu prea îndepărtată se 
va putea promova o politică 
fiscală care să sprijine micii în
treprinzători, inițiativa privată, 
iar în domeniul investițional se 
vor crea facilități în cazul rein- 
vestirii profitului obținut.

întrebat cum comentează 
numirea dlui Mircea Ciumara la 
Ministerul Industriilor și Comer
țului, dl Blejan a spus: "Sper ca 
dl Ciumara să-și fi dat seama 
de lipsurile pe care le-a avut la 
finanțe și să se corecteze la 
noul minister pe care-l con
duce."

în timpul întâlnirii de vineri 
s-au mai adus în discuție pro
blemele importante care sunt în 
special în siderurgie și meta
lurgie, problema fierului vechi, 
priorități ce se regăsesc pe a- 
genda de lucru a sindicatelor și 
conducerii acestor unități.

De asemenea, liderii PNL au 
mai informat ziariștii prezenți la 
sediul PNL din Deva despre 
stadiul derulării adunărilor gene
rale de la organizațiile de bază, 
adunări ce sunt în plină des
fășurare și care se vor finaliza 
până la data de 17 ianuarie 
1998, zi când va avea loc con
ferința județeană a partidului.

Corne! POENAR

Oferta este valabilă numai în perioada 

17 noiembrie - 17 decembrie 1997.

WHIRLPOOL și ARIEL vă așteaptă in magazinele:

• 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. 11, Orăștie
• QUASAR - Piața Aurel Vlaicu, bl. B, zona Muzeu, Orăștie

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

- Str. Avram Iancu, bl. Hl, parter, Deva
R, parter, Deva • SILOG ELECTRONIS - Bd. Decebal,

I

Electro Casnice

ADUCE CALITATE VIEȚII

Vinde prin licitație publică în zilele de 12.01.1998, ora 
11, Ia D.Tc. Hunedoara (Garaj Auto) și în 15.01.1998, ora 
1L3O, la Baza Vața-Băi, mijloace fixe scoase din funcțiune 
și obiecte de inventar.

-PENTRU AU IO: Autospeciala LEA, Autofurgoneta TV 
12 F, Autoatelier pentru lucru în instalații energetice.

PENTRU YAJAî jchioșc A-F, mașină măcinat cafea, oală 

inox 50 l, fără capac, masă de bucătărie - 2 buc, oala 
inox IO l, masă inox ■ 2 buc, dulap veselă inox, oală inox 
20 l, cratiță inox 50 l, bufet Adler - 2 buc, frigider.

Relații suplimentare la telefoanele 204253 (Auto) și 
204291 sau 230229.

...... -------------- -------- ---------------- .

I



Un serviciu accesibil 
pentru oameni accesibili In contact cu viitorul...
E suficient să vorbești 
cu noi ca să poți vorbi 
cu toată lumea.
Contactează-ne.
Vei fi bine venit 
si bine auzit.

MOBILCOM - R.C. Team
Str. George Coșbuc nr. 1, bl. 21
Tel: 054/218655, fax: 054/218655
MOBILCOM - Mobilfon Telecom
Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700
Tel: 054/235678, fax: 054/234567

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSHT
MobilCom

Acum poți alege telefonul care 
ti se potrivește cel mai bine!

Conecteaa-te la cel mai bun 
sistem de telefonie mobila 6SM!

feti beneficia si de noul pachet 
CONNEXGO!

DEALER

GlobalNET GS“
www.globalnet.ro

DEALER AUTOR

CONNF.
IZAT

X□ HITT

TOP TECH 
Deva

Str. Andrei Muresanu nr.1

Tel./Fax.: 213.871

GSM: 092-216.600

dialog
The Mobile Phone Network of the future: GSM

Mobil Rom provides innovative services that are simple to use, affordable, accessibile.
If you wish to be involved with a.project at a national level, if you thrive on challenges and teamwork, if you can prove are pragmatic and creative, 

if you are convinced that the development of the mobile phone system is an important step i the development of Romania, join the Mobil Rom adventure!

NOW HIRING FOR TECHNICAL DEPARTMENT

Excellent opportunity for jobs. If you desire to 
gain invaluable experience with a fast 
growing company working with the latest in 
telecommunications technology, we would 
like to hear of you.

We want to hire the very best professionals for our new 
organization. All candidates should be reliable, 

enthusiastic, dynamic, well organized, team workers with 
good computer and English language skills. 
Any knowledge of French is an added bonus.

Mobil Rom now has the following opening:

NSS O&M ENGINEER In Deva - Ref. DT. 1040
Reporting to Regional O&M Group Manager, this person will be 

responsible to perform O&M tasks related to Network Switching 

Sub-System and NSS technical equipment. Candidates must have 

a Computer Science or Telecommunication University Degree, 
experience in telecommunication field, good communication skills 

and must be residents in Deva.

Please send a CV and a cover letter indicating the 

position - Ref. No. - to Mobil Rom, 
Human Resources Department, 
fax: 203 35 55.

We would like to mention that only the CVs we 

take into consideration will be receiving an 

answer.

dialog

http://www.globalnet.ro
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(Urmare din pag. 1)

guvern specialiști de marcă, 
într-adevăr, dar neangajați 
politic, precum Daniel 
Dăianu - la Finanțe, llie 
Șerbănescu - la Reformă, 
Valentin lonescu - la 
Privatizare (minister nou 
înființat), loan Bruckner - la 
Sănătate, susținuți totuși de 
unele partide din coaliție. în 
ei lumea își pune speranțe, 
deși este de înțeles că nu vor 
putea face minuni într-o 
echipă cu de-alde Dinu 
Gavrilescu și Bogdan 
Teodoriu, într-un Executiv 
măcinat de orgolii și condus 
la pas de premier, și într-o 
perioadă de accentuată 
degringoladă economică și 
sărăcie a populației.

Există însă șansa. Iar 
dacă cei chemați s-o 
îndeplinească n-o vor face în 
timp rezonabil se va discuta 
din alte unghiuri și despre 
altceva, cum insinua după 
remaniere președintele 
Senatului, dl Petre Roman, 
și după cum și-a asumat 
răspunderea însuși preșe
dintele țării. Mai ales că și 
primul ministru și-a 
remaniat, se pare, stilul de 
conducere, fiind decis să 
intervină, să ia măsuri, să 
facă ordine ori să plece. 
Bine-arfi...- > 

Societate x 
comercială

Angajează 

TINERI 
AGENȚI 

COMERCIALI.
Condiții: 

^^seriozitate, 
r^^^inamism, 

experiență in 
vânzări.

Salarizare 
atractivă! 

Interviul va avea 
ioc miercuri, 10 

decembrie, ora 13, 
la sediul firmei 

pe strada 
N. Origorescu, nr.

8, etaj 1- 
Informații la tel.

092623168 7
< TRAGEREA >

LOTO 
SPECIAL

“6/49”
din 07.12.1997

4-16-39-29-45- 11

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare. 
Relaxare, 
înseamnă î.

iz COMPAMA SIMAL 
I DOM SRL

Z ii d&ietofa

I Sărbători fericiteff! /I

conectare
HUNEDOARA

Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Distribuitor autorizai: ERICSSON, NEC, SONY 
Service autorizat: ERICSSON, BOSCH

„CU NOI
(Urmare din pag. 1)

TRAGEREA
NOROC

din 07.12.1997
< 0-1-3-0-9-7-7 J

stabilit următoarea ordine de 
clasificare:

Coruri mixte:
Premiul I - Corul 

„TIBISCUS" al Facultății de 
Teologie Timișoara;

Premiul II - Corul 
„ANTONIU SEQUENS" al 
Catedralei Ortodoxe 
Caransebeș;

Premiul III - Corul 
„ORFEU" al Liceului de Artă 
Deva;

- Corul Facultății de 
Teologie din Sibiu;

Premiul special - Corul
Parohiei Ortodoxe 1 Orăștie;

Mențiune - Corul 
,.ARMONIA” al Parohiei 
Ortodoxe 2 Orăștie.

Coruri de cameră:
Premiul II - Corul„ASTRA” 

din Câmpia Turzii;
Premiul III - Corul 

„ANASTASIS" al Parohiei 
Mehala Timișoara;

Premiul special - Corul 
„CAEDONIA"din Sibiu.

Coruri de femei:
Premiul special al juriului 

- Corul „MARANATA"al Școlii 
Normale „SABIN DRĂGOI” 
Deva.

Coruri bărbătești;
Premiul I - Corul 

„ANGELLI” al Seminarului

Ziar editat de 
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ESTE DUMNEZEU
Teologic Ortodox Baia Mare;

Premiul II - Corul Semi
narului Teologic Ortodox 
Cluj-Napoca;

Premiul III - Corul 
„TIMOTEI POPOVICI" al 
Seminarului Teologic 
Ortodox Caransebeș;

Mențiune - Corul 
Facultății de Teologie Sibiu.

Coruri de copii:
Premiul I - Corul „DOINA 

Bl STREI" din Valea Bistrei - 
jud. Caraș-Severin;

Premiul II - Corul 
„VLĂSTARE ORĂȘTIENE" 
din Orăștie;

Premiul III - Corul 
„EUFONIA" al Școlii 
generale nr. 22 Arad;

Mențiuni - Corul Școlii 
generale nr. 1 Brad;

- Corul „ÎNGERAȘII" 
al Școlii Călan.

Premiul Asociației 
Veteranilor din Orăștie - 
Corul Casei de copii (băieți) 
din Rm. Vâlcea.

Ne bucurăm să con
semnăm în finalul repor
tajului de față părerile unui 
membru al juriului, cunos
cutul profesor Vasile 
Molodeț, directorul Centrului 
Județean Hunedoara al 
Creației Populare: • De la an 
la an a crescut numărul 
formațiilor prezente în festi

val, ca de altfel și calitatea 
interpretării • In privința 
repertoriului, aproape toate 
formațiile s-au înscris în 
prevederile regulamentului 
de desfășurare: dacă înainte 
preponderente erau colin
dele, acum predomină 
pricesnele, creațiile compo
zitorilor români și străini 
-Dirijorii au început să 
adapteze evoluția inter
pretativă la condițiile din 
biserică - S-a dovedit o dată 
în plus că omul sfințește 
locul: este vorba de dirijori 
ca Nicolae Belea, Dumitru 
Jompan, Iustin Podăreanu 
ș.a. • La corurile de femei a 
fost un singur cor - cel al Școlii 
Normale „Sabin Drăgoi" - cu 
o evoluție foarte bună • A 
crescut mult corul „Vlăstare 
orăștiene" dirijat de prof. EH 
Androne • Corul de cameră 
„Maica Domnului" (Parohia 
II) completat cu 6-7 coriști 
poate deveni unul dintre cele 
mai bune coruri de cameră 
din județ - Este demnă de 
remarcat implicarea pri
marului, a viceprimarului din 
Orăștie în problemele de 
organizare, precum și a 
consilierilor care tratează cu 
multă seriozitate fenomenul 
cultural din municipiul lor.
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Posesorii acestui talon 5 
I beneficiază de o reducere s k 
J de 2% pentru produsele î 

comercializate de firma 
noastră In luna decembrie.

Veți avea confort și stil numai cu
SIMAL EXIM!!!

I 
I 
I
I 
I
I Adresa: Complex Comercial Central I
I Piață, et II, Deva

tel: 054/230630; 233170,
• fax: 054/224550 J

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
f

Organizează la sediul acesteia din 
municipiul Deva, str. Titu Maiorescu, nr.2,

licitația pentru vânzarea masei 
lemnoase pe picior din producția 

anului 1998.

Licitația este deschisă și va avea loc in 
data de 17 decembrie 1997, ora 10,00. 

Pot participa la licitație agenți economici 
care sunt atestați potrivit n.G.

nr. 342/1995, pentru exploatarea 
lemnului și care nu au debite restante 

față de Direcția Silvică Deva și 
ocoalele silvice din subordine. 

Pentru agenții economici interesați 
se organizează preselecție in data 

de 15.12.1997.
Plata taxei de participare și a garanțiilor 
se va face in numerar la casieria unității 
sau in contul nostru nr. 402700046424 

deschis la BANKCOOP Deva. 
Documentația care include Caietul de 

sarcini, Lista partizilor și fișele tehnico- 
economice se poate pune la dispoziția 

agenților economici începând cu 
data de 12.12.1997.

Relații suplimentare la telefoanele 
224599; 224649.

5C ARCTIC SA Găiești 
Prin magazinul său din Hațeg, 

str. Progresului nr 2, telefon 770369, oferă 
populației și societăților comerciale frigidere 

și congelatoare

> frigider cu 2 uși
> frigider 140 litri
> frigider 180 litri
> frigider 240 (SOFT)
> congelator 120 litri
> congelator 160 litri
> congelator 210 (SOFT)
> congelator orizontal 110 litri
> congelator orizontal 170 litri
> congelator orizontal 240 litri
> congelator orizontal 360 litri
> congelator orizontal 400 litri
> vitrină 110 litri
> vitrină 210 litri

Prețurile includ TVA.

- 1.900.000 lei;
- 1.153.000 lei;
- 1.289.000 lei;
- 1.533.000 lei;
- 1.357.000 lei;
- 1.560.000 lei;
- 2.035.000 lei;
- 1.239.000 lei;
- 2.106.000 lei;
- 2.292.000 lei;
- 3.530.000 lei;
- 3.902.000 lei;
- 1.499.000 lei; 
-2.171.000 lei.

Programul de funcționare 8-16, sâmbăta
9-13. Deservirea la domiciliu cu transportul 
contra cost.

_________________(2689))}
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Tehnoredactare 
computerizată 

"CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la 

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 
ALBA IULIA

Tel. 058-812126

mailto:cuvlib@recep.roknet.ro

