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SALARII...
PARLAMENTARE

UViața în România e 
grea. Din zi în zi 
mai grea. Cine trăiește din 

salariu sau din pensie 
simte din plin acest lucru. 
Iar cine este șomer trebuie 
să îndure încă și mai multe 
privațiuni. Există însă o 
categorie socială care se 
poate ajuta singură. Și nu 
ezită s-o facă. Sunt 
parlamentarii. Adică cei ce 
dau țării legile de care este 
nevoie. Că nu ie dau chiar 
pe toate, că pe unele foarte 
importante le țin cam mult 
prin sertare, ori ie dezbat 
luni de zi ie, este altceva. 
Insă legile de care au ei 
nevoie ie hotărăsc în doi 
timpi și trei mișcări.

Nu contează că sute de 
mii de oameni nu au de 
lucru. Ei și-au tras sedii în 
județele de unde au fost 
propulsați in funcțiile de 
senatori și deputați, cu 
câte un consilier, o se
cretară și o mașină cu 

șofer, s-au dotat cu 
echipamente adecvate de 
birotică și pentru a avea 
totul sub control în fiecare 
moment și-au asigurat și 
telefoane mobile. Oricine 
i-a putut vedea prin ședințe, 
prin mașini, prin camerele

de la hotel ori aiurea cum 
mai stau la taifas cu 
alegătorii.

Dar încă nu-i destui. 
Profitând de climatul con
fuz, încordat, de la începutul 
săptămânii trecute, generat 
de anunțarea mult aștep
tatei remanieri guverna
mentale, senatorii s-au 
strâns repede într-o ședință 
în care și-au ajustat salariile, 
mal exact au votat Legea de 
salarizare a demnitarilor. 
Mai mult decât sfidare a 

electoratului. Pură neru
șinare. Mai ales că ei au 
ales ca bază de calcul sala
riul mediu brut pe eco
nomie, indicator care 
crește automat de ia o lună 
la alta, în funcție de evo
luțiile salariilor din econo
mie, a căror creștere este 
influențată pozitiv de 
salariile directorilor de 
bănci ori de regii autonome, 
care-și dau salarii după 
cum doresc.

Or, parlamentarii noștri, 
în loc să gândească și să 
adopte o lege care să pună 
ordine și în salarizarea din 
sistemul bancar și al re
giilor autonome, au pre
ferat, voit și interesat, să se 
compare cu aceștia ia 
pungă și chiar să-i ajungă. 
Dintr-o listă cu cei 77 de 
senatori care și-au stabilit 
lefuri preferențiale răzbat

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Incredibil 
dar 

adevărat

REtKICERI

lată că primim și o 
veste bună, anume 
aceea că S.C. Suinprod 
Orăștie a redus cu 10 la 
sută prețul la carne și 
preparate din carne 
față de prețurile prac
ticate la 1 decembrie 
a.c. Aceste reduceri s- 
au făcut la magazinele 
proprii din Orăștie, 
Cugir șl Hunedoara. 
Bine ar fi ca în acest 
mod să procedeze 
toate unitățile de profil, 
mai ales dacă se are în 
vedere că s-a redus și 
prețul benzinei, deci al 
transportului. (N.T.).

Din discuția purtată cu dl 
ing. Ion Crișan, directorul 
Direcției Silvice Deva, am 
aflat câteva date referitoare la 
modul cum se face vânzarea 
pomilor de Crăciun în 
perioada imediat următoare. 
In acest sens am notat că din 
județul nostru se vor oferi 
peste 10 mii de brăduți, 
diferența fiind completată prin 
intrările din alte județe, unde 
există excedent de pomi.

Pentru a preveni tăierile și 
valorificarea clandestină, pe 
traseele de transport există 
echipe la puncte de control, 
din care fac parte și polițiști, 
unde activitatea este 24 de 
ore din 24, astfel putându-i 
depista și lua măsurile de 
rigoare împotriva răufăcă
torilor. în context am reținut că 
s-a și semnalat un caz - la 
Câmpul lui Neag, unde llie 
Glăvan a fost prins cu 47 de

ACHIZIȚII
Așa cum ziarul nostru 

a mai consemnat, acti
vitatea „Cosumcoop" 
Crișcior desfășurată pe 
raza a 6 comune din zonă 
are rezultate meritorii. 
Faptul acesta se vădește 
și în sporirea continuă a 
achizițiilor de produse 
agricole de la populația 
satelor. în cele 10 luni 
trecute din acest an au 
fost achiziționate impor
tante cantități de nuci, 
miere de albine, lână, 
melci, fasole, sămânță de 
dovleac ș.a. în valoare de 
peste 45 milioane de lei. 
(Tr.B.) 

brăduți a căror valoare 
depășește două milioane lei. 
Pe lângă confiscarea po
milor, cel în cauză va suporta 
sancțiunile prevăzute de 
lege.

Conducerea Direcției 
silvice a decis ca pentru 
căminele de bătrâni, biserici, 
școli și grădinițe brăduții să 
fie dați gratuit.

Ni s-a făcut precizarea că 
în vederea prevenirii sus
tragerilor toți brăduții care 
sunt tăiați și oferiți la vânzare 
vor avea în mod obligatoriu 
un marcaj la baza fusului, 
aplicat de personalul silvic, 
în legătură cu prețul, îi putem 
informa pe cei interesați să 
pregătească de pe acum 
câte 15-25 mii lei pentru 
fiecare pom de Crăciun pe 
care dorește solicitantul să-l 
cumpere.(N.T)

FLAJH
Expoziție cu vânzare

Filiala județeană de 
„Cruce Roșie” organizează, 
la sediul său din Deva, o 
expoziție cu vânzare. La 
prețuri umanitare cumpă
rătorii pot să-și procure 
îmbrăcăminte de iarnă. 
Expoziția va fi deschisă 
sâmbătă, 13 decembrie, la 
ora 9,00. (V.R.).

Din nou, „Revista in 
tranziție”

Astăzi, începând cu ora 
17,00, Casa de Cultură din 
Deva găzduiește o nouă 
reprezentație a Teatrului de 
Revistă Deva, cu spectacolul 
„Revista în tranziție” (pre
zentat recent și pe scena 
Festivalului Teatrelor de 
Revistă de la Constanța). 
(G.B.).

sociația Handicapa ților 
Neuromotori Hune- 

doara-Deva a sărbătorit Ziua 
Mondială a Persoanei cu 
Handicap sâmbătă, de moș 
Nicolae, la sala mică a Casei 
de Cultură Deva. Alături de 
membrii asociației la acest 
emoționant moment au 
participat oficialități, prieteni, 
care le-au dăruit clipe de 
desfătare, ziariști.

în cuvintele lor, invitații - dnii 
Mircea Muntean, primar, Alin 
Suciu, viceprimar, și loan 
Lupșa, director adjunct al 
Direcției Generale de Muncă și 
Protecție Socială - și-au ex
primat disponibilitatea fată de 
problemele membrilor ÂHN, 
au vorbit despre sprijinul insu
ficient, din multiple cauze, care 
li s-a acordat handicapaților. Dl 
Octavian Bogdan, preșe
dintele AHN Hunedoara, a 
mulțumit reprezentanților 
Primăriei Deva pentru interesul 
manifestat față de problemele 
asociației, care, din lipsă de 
fonduri, a sistat lucrările la 
construcția viitorului său sediu. 
Tot despre problemele 
persoanelor cu nevoi speciale 
au mai yorbit dnii Marius 
Boldor, președintele secției de 
tineret a AHN, Horvath Âladar 
și Constantin Șerban.

Dar fiind vorba despre o 
sărbătoare, muzica și poezia 
au fost la mare cinste. Ca 
invitați, din partea Palatului 
Copiilor Deva, au cântat Mari- 
lena Birău și Alina Popovici, 
acompaniate de o minifor- 
mație instrumentală formată 
din Vasile Belean, Tiberiu 
Ticula și Cornel Sîn. Din 
partea gazdelor au rostit 
poezie și au cântat dnele 
Marinela Pop Șerban, 
Mariana Roșea, două familii 
de tineri handicapați recent 
constituite și dl Horvath 
Aladar. Dumnealui i s-au 
alăturat la colinde primarul și 
viceprimarul Devei, cântecele 
lor fiind „acompaniate” de 
lacrimile asistenței, ceea ce 
i-a îndreptățit pe organizatori 
să afirme că Moș Nicolae le-a 
adus noi prieteni.

în final, participanții au 
primit din partea Moșului 
naine și dulciuri, obținute prin 
generozitatea sponsorilor, 
societățile comerciale: Efy 
Style SRL, Fresh Alimcarn 
SRL, Eurovenus SRL, Sarmis 
SA și Sălăjan Impex SNC, 
toate din Deva, și Corina 
Mădălină SRL din Hunedoara. 
Surprizele artistice cât și 
darurile i-au emoționat și 
bucurat pe handicapați. (V. 
ROMAN)

Viața în cărucior devine mai puțin apăsătoare când 
ai alături inimi iubitoare.

Foto: Anton SOC AC!
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Vineri, 5 decembrie, la 
Centrul de Recuperare și 
Integrare Socio-Profe- 
sionaiă Brănișca a avut loc 
un schimb de experiență, cu 
participarea cadrelor din 
unitățile de asistență socială 
din județ (Lonea, Geoagiu, 
Brad, Brănișca), subordo
nate Inspectoratului de Stat 
Teritorial pentru Handi
capați Hunedoara-Deva.

Sesiunea de comunicări 
ce a urmata fost realizată cu 
participarea cadrelor de 
specialitate din i.S.T.H. și 
unitățile de asistență socială 
amintite, fiind urmată de 
demonstrații practice 
terapeutice.

Au făcut prezentări 
psiholog Amaiia Cazan, dr. 
Joikits Tiberiu, asistentul 
social Ovidiu Damian.

Sâmbătă, șirul mani
festărilor închinate Zilei 
Mondiale a Persoanelor 
Handicapate desfășurate 
timp de o săptămână ia 
Brănișca sub genericul,, Cu 
brațele deschise", a 
continuat cu o întâlnire cu 
grupul „Canon" și cu poeți 
hunedoreni. (E.S.)

„Tombola copiilor”
Joi, 11 decembrie a.c., ora 

12, Editura „Bibliofor" 
organizează la Librăria „Gh. 
Lazăr” din Deva o nouă 
tragere a „Tombolei copiilor". 
Fericiților câștigători le vor fi 
acordate premii în cărți și 
jucării în valoare de 1,5 
milioane de lei. (M.B.).

Râul ce așteaptă 
o mână de gospodar 
Satele prin mijlocul cărora 

trece câte un râu, au ceva 
aparte - o atracție dată de 
șipotul apei, de limpezimea 
valurilor. Iar acolo unde 
localnicii își iubesc așezarea, 
nu numai că nu aruncă la 
vale tot felul de resturi, ci le 
curăță din când în când de 
vegetația și bălăriile crescute 
la întâmplare. Din păcate, 
aspectul actual al râului 
Petac, ce traversează 
Peștișu Mic, este res
pingător. Cine trebuie să-l 
curețe și să-i regularizeze 
malurile? Căci poate fi 
oricând un pericol în caz de 
precipitații. (E.S.).

FLAJH
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In cadrul simpozionului 
organizat la Deva de 
către firma Simako SRL un 

loc distinct l-a ocupat pre
zentarea produselor reali
zate de către grupul de firme 
Isovolta din Austria, care a 
venit pe piața românească și 
s-a impus prin realizări nota
bile în domeniul finisărilor 
interioare și exterioare la tot 
felul de construcții, con
sultanța fiind asigurată prin 
firma Delro Consulting SRL. 
Reprezentanta firmei Iso
volta, dna Rodica Stoe- 
nescu, a subliniat o serie de 
aspecte esențiale care 
definesc acest grup ca fiind 
un fel de „croitorie de lux” 
în materie de construcții, 
contribuția lor cu o gamă 
variată de materiale și 
manoperă regăsindu-se 
chiar și în domenii mai 
pretențioase cum sunt cele 
ale aviației, naval, feroviar, 
chimie, sănătate, la metrouri 

^și altele, unde se fac placări,

ASFALT
- EXTREMĂ URGENTĂ! "

I

Dorind parcă să răspundă repetatelor semnale trase 
de cotidianul „Cuvântul liber”, în privința stării extrem 
de proaste în care se află unele dintre străzile Devei, 
municipalitatea și-a pus în cele din urmă oamenii la treabă. 
Vremea rea de afară nu i-a împiedicat pe edilii orașului 
să declanșeze lucrările de asfaltare a străzii Mihai 
Eminescu, una dintre cele mai circulate din oraș. Tot în 
ultima perioadă a fost asfaltată și o porțiune din strada 
Minerului. Sperăm ca „năravul” și banii să țină cât mai 
mult, pentru a nu fi lăsate la o parte nici celelalte străzi 
care strigă încă după ajutor. Ne gândim la strada 
Depozitelor, la bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Vic
tor Babeș, strada Elena Văcărescu, Aleea Romanilor etc.
Poate la primăvară! (A.N.).

(----------------- ;------------------------------
Circulația autobuzelor în zona 

Bradului se desfăȘoară într-un 
asemenea haos,încât a încerca 
să descrii această activitate este 
o întreprindere de mare 
cutezanță. Iar acest lucru este 
deosebit de grav ținând seama că 
trenul Brad - Deva nu circulă de 
multă vreme, iar între municipiu 
și cele mai numeroase localități 
rurale din zonă nu există cale 
ferată.

S.C. “Crișbus” se în
dreaptă spre agonie

Din discuția cu dl. Remus 
Ciocan, dispecer la S.C."Crișbus” 
- am reținut că activitatea de 
transport se reduce din ce în ce 
mai mult. Ce stă la baza acestei 
șituații? Factorii sunt mai mulți, 
dar cel mai important este acela 
că - după ce fosta I.T.A. 
Hunedoara s-a destrămat - auto
baza din Brad, conducerea 
acesteia, a pierdut pasul pe linia 
privatizării. Astfel că și în prezent 
este a statului. Din această pricină 
n-a avut bani să se doteze, să-și

/ MIERCURI
-rPrT Wdecembrie

I TVR 1
j 6.00 România: ora 6 fix! 
I 8.30 D.a.(r) 9.00 TVR Cluj-N.
1 10.05 TVR lași 11.00TVR 
| Timișoara 11.55 Fotbal Cupa
■ României: meci retur din 
j optimile de finală (d). 14.10 
| Cristal (s/r) 16.30 Tribuna 
i partidelor parlamentare
* 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
| Casă de piatră (s, ep. 41)
■ 18.00 Medicina pentru toți
* 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
| 106) 19.55 Doar o vorbă săț-
■ i mai spun! 20.00 Jurnal, 
! meteo, ediție specială 21.30 
I Fotbal Meci I în Liga Cam- 
i pionilor (d) 23.30 Jurnalul de
* noapte 23.45 Cultura în lume 
I (do) 0.15 Fotbal Meci II în 
| Liga Campionilor (înreg.)

TVR 2
j 7.00 TVM. Telematinal 
^8.00 Euronews 8.30 Canary 

aplicări de pelicule, impreg
nări cu rășini sintetice 
pentru mediu coroziv, în 
spații alimentare, în zone 
intens traficate. în același 
timp, cu folie de melaminate 
se pot acoperi mobilierul, 
stâlpii interiori, tehnicile 
folosite găsindu-și deja 
aplicabilitate la o serie de 
obiective realizate în țara

Diatăin JZoinania
noastră - la Aeroportul 
Kogălniceanu, la diverse 
bănci și hoteluri din Târgu 
Mureș, București, Poiana 
Brașov și în alte localități, la 
unele dintre ele făcându-se 
simțit și aportul efectiv al 
firmei Simako SRL Deva. 
Pentru a convinge asupra 
durabilității placărilor exte
rioare, s-au dat ca exemplu

Aleea Salcâmilor. Drum „practicabil” doar pentru 
autoturismele superdotate.

Foto: Eduard CHIROIU

fa transportul auto din zona

înnoiască parcul de transport, 
oamenii au plecat din unitate, cei 
mai mulți dintre ei privatizându-se. 
Am înțeles că numai în primăvara 
anului viitor societatea se va 
privatiza. Dacă așa vor decurge 
lucrurile, “Crișbus” va avea și în 
viitor zile foarte grele. Sperăm - și 
oamenii ce au mai rămas la 
“Crișbus” speră - că Guvernul 
Ciorbea, recent restructurat, va 
accelera procesul privatizării.

Se umflă buzunarele 
șoferilor

Practic “Crișbus” și-a restrâns 
activitatea la transportul celor 350 
de abonați, la cursele în convenție 
și la acoperirea rutelor acolo unde 
nu sunt șosele asfaltate. Din 
această pricină îi este tot mai greu 
să acopere solicitările în zonele

Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 10.30 Teleenciclopedia (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Arhive 
românești (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi 
străine: germană 15.35 Prin
țesa Starla (d.a) 16.00 Mi- 
caela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 
162) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-rap! 19.30 Dreptul la 
adevăr 20.00 Secretul (s, ep. 
44) 20.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 21.00 Avocatul 
poporului 22.00 Familia 
Cordier, judecător și polițist 
(f. Franța 1994) 23.30 
Meridianele dansului. Pa
roles de danse (II)

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Un câine cu imaginație (s/r)
9.40 Legea lui Burke (s/r)
10.30 Aventuri în Africa (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s)
13.10 Printre rânduri (r) 14.00 

lucrările realizate cu 17 ani 
în urmă la ionele blocuri de 
locuințe din Austria, care 
s-au menținut în bune con
diții, fără să se degradeze, ca 
și placările efectuate la 
metroul din Viena.

Mostrele de materiale 
prezentate, precum și 
tehnicile de aplicare (inclusiv 
materialele foarte dure, așa- 

numitele antivandalism și 
antiglonț) au stârnit interes 
din partea specialiștilor în 
construcții, proiectanților și 
arhitecților prezenți la 
simpozion. De notat că, așa 
cum s-a demonstrat și în 
practică, este posibil să se 
facă, cu numai 4 muncitori, 
placarea exterioară a fațadei 
unei clădiri pe o suprafață de

respective. Așa se explică de ce 
unele curse sunt foarte 
aglomerate, nu se respectă orarul 
de circulație. Ni s-a spus că există 
încă curse nerentabile. Treaba 
aceasta vine de acolo că - dl. 
dispecer a fost de acord cu acest 
aspect - șoferii nu eliberează bilete 
tuturor călătorilor întrucât controlul 
asupra acestui fapt este ca și in
existent. Astfel că sume mari de 
bani nu intră în contul societății, ci 
în buzunarele celor de la volan, 
care se umflă mereu.

Concurentă neloială
Privatizarea s-a implantat 

foarte puternic în transportul auto 
din zona Brad, iar acest lucru nu 
este rău deloc, dimpotrivă. L-am 
întrebat pe un cunoscut ce voia să 
vină la Deva cu ce autobuz va 
circula - cu unul al “Crișbus” sau

Știri 14.20 Tulburări în oraș 
(dramă SUA 1992) 16.00 
Dempsey și Makepeace (s) 
17.00 Un câine cu imaginație 
(s) 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/. 
Din lumea afacer(lor19.45 1 
Ultimele zile ale lui Patton (f. 
biogr. SUA 1996, p. II) 21.30 
Doctor Bramwell - -o femeie 
ambițioasă (s, ep. 14) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună di

mineața! 9.00 Tânăr și neli
niștit (s/r) 9.45 Seinfeld (s/r)
10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Sport la minut 11.00 Cap
cana timpului (s) 12.00 De 
partea legii (s/r) 12.40 Sub-. 
way (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 3) 17.00 Știri
17.15 Față-n față cu llie 
Șerbănescu (talkshow) 

1000 mp, gama de culori 
fiind diversă, după soli
citarea clienților. în ceea ce 
privește sistemul de 
prindere, acesta poate să 
fie vizibil sau invizibil, cu 
adeziv sau cu prindere 
mecanică, placările având 
și un rol termoizolant. De 
menționat că Grupul 
Isovolta colaborează bine 
și cu Grupul Rigips, îm
preună găsind soluțiile 
cele mai convenabile, in
clusiv sub aspect eco
nomic. Pe lângă materia
lele folosite (inclusiv înlo
cuitori de azbest) au fost 
prezentate dispozitivele și 
sculele universale utilizate 
la lucrările solicitate de 
către potențialii beneficiari. 
Prin calitate și competență, 
Grupul Isovolta care este 
prezent într-o măsură tot 
mai însemnată pe piața 
românească se impune în 
profilul său de activitate.

Nicolae TÎRCOB

particular.Ne-a răspuns:
- Nu mă interesează al cui 

este. Important este să mă ducă 
acasă repede și cât mai comod. 
Or, privatizații asigură condiții mai 
bune de transport.

Dispecerul R.Ciocan ne 
spunea:

- Cursele Brad - Deva ale 
"Crișbus" s-au redus foarte mult, 
din cauza privatizaților care ne fac 
o concurență neloială.

- Neloială în ce sens?
- Pleacă de la capăt de linie 

cu cinci minute înaintea 
autobuzelor noastre și ne iau 
călătorii. Asta pentru că nu există 
o reglementare care să pună 
prdine în acest sens.

- Concurența - neloială sau nu 
- se reflectă și în ce privește prețul 
transportului ?

18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Știi și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Once 
Around (dramă SUA 1991)
22.10 Știrile PRO TV 22.20 
Familia Bundy (s, ep. 244) 
22.45 Seinfeld (s, ep. 9)
23.15 Știrile PRO TV 23.45 
Cat People (horror SUA ’82) 
2.50 Știrile PRO TV

DS 4-
17.00 Preciosa
17.40 Desene
18.10 Planeta video a 

copiilor
19.00 Bumerang
19.30 Farmacia de gardă 
20.00 Rising Storm
21.30 Mămici de ocazie
22.40 Radical Power 
23.00 Experimentul

Philadelphia
00.30 Erotic

în ziua de 13 
noiembrie a. o., șoseaua 
națională Deva-Brad era 
“cuplată” la trafic intens. 
La Bejan, e un vârf de 
pantă, cu curbă accen
tuată. Motiv pentru care 
o linie continuă, ca o ba
rieră, interzice depă
șirea în ambele sensuri.

Un șofer de pe un 
camion, înmatriculat în 
județul Bacău, nu are 
răbdare. Depășește im
prudent o cisternă, care 
rula în același sens, spre 
Brad.

Greșeală fatală! Din 
sens invers circula auto
buzul HD 03 B.L.C., plin 
“ochi" cu călători. O frac
țiune de secundă... Un 
reflex de “zile mari ” - din 
partea conducătorului 
auto Viorel Mihăiesc...

Se evită o coliziune cu 
urmări imprevizibile.

- Ca fost pilot de raliu, 
îndreaptă autobuzul 
mult, mult spre dreapta. 
Iese din șosea. Rămâne 
cu roțile pe aripile unui 
șanț 'destul de adânc. 
Pfiuuu... c-am fost martor 
la scena de cascadorie...

Mihăiesc Viorel a fost 
premiat de patronul fir
mei S.C. "Sorin Aur - 
Comimpex” SRL Brad - 
unde lucrează. Pentru el 
și călători, ziua de 13 a 
fost norocoasă. Nu și 
pentru imprudentul 
șofer moldovean...

s_______ N. PANAITESCUj

*
- Da. O cursă Brad-Deva la 

noi costă 2100 de lei, iar la 
privatizați 3000 de lei. Ținem de 
multă vreme acest preț.

Privatizații în extaz
Am urmărit o vreme urcarea 

călătorilor într-un autobuz par
ticular pe a cărui placă scria 
Buceș-Vplcan. Oamenii îi 
întindeau celui de la volan o 
sumă de bani, acesta îi lua și-i 
așeza pe bordul mașinii. Din cinci
- doar unuia i-a rupt bilet.

- Așa fac toți ăștia privatizați
- mi-a spus un călător cu care 
am intrat în vorbă. Ca să nu 
plătească impozit.

- Cum se cheamă o treabă 
ca asta ?

- Evaziune fiscală.
Interlocutorul era de părere 

că garda financiară, organele 
abilitate de control ar trebui să 
se implice mai mult în 
respectarea strictă a legilor țării, 
punând ordine în activitatea celor 
privatizați. Lucru cu care suntem 
perfect și în totalitate de acord.

Traiân BONDOR
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ANTENA 1- 
DEVA 

08.00-08.15 Știri locale

17.30- 17.45 Interviul 
săptămânii

17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale 

(r)

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 Program 1 

comercial PRO TV Deva <
06.45-07.00 Știri locale 

(r)
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.15 No corn- 
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ment - realiz. A. Bena
18.15- 18.25 .Vorbiți aici 

- realiz. A.Bena
22.15- 22.25 Știri locale

noeoșcor
MIERCURI, 

IO decembrie

□BERBEC 
(21 III - 20 IV)

Dorința de manifestare este 
mai mare decât de obicei, atât 
în plan profesional cât șl în 
cadrul anturajului dv. S-ar pu
tea să vorbiți prea mult, dar 
asta n-are efecte negative.

□TAUR 
(21 IV-21 V)

Temerile dv în legătură cu o 
cunoștință pe care o bănuiți 
că v-ar putea păcăli nu se ade
veresc. Vi se face o propunere 
ademenitoare, dar nu vă 
grăbiți.

□ GEMENI
( 22 V - 22 VI)

Pentru investiția pe termen 
lung pe care intenționați s-o 
faceți aveți nevoie de un 
partener serios. Este mal bine 
să amânați câteva zile ale
gerea persoanei potrivite.

□RAC 
( 23 VI - 23 VII)

Problemele în familie s-ar 
putea datora unor neglijențe 
verbale. E bine să dregeți lu
crurile până nu e prea târziu. 
Inamicii dv încearcă zadarnic 
să vă provoace supărări.

□LEU 
(24 VII - 23 VIII)

Este favorabilă conjunctura 
încheierii unor contracte. Dar 
să nu încercați să faceți lucruri 
care necesită îndemânare căci 
puteți strica ceea ce atlnaeti.

□ FECIOARĂ 
(24 VIII - 22 IX)

Este posibil să apară pro
bleme cu lapulnța, cu părinții, 
Indiferent de domeniul vizat, 
nu vă pripiți în luarea de
ciziilor. O persoană Impor
tantă vă urmărește evoluția. 

□BALANȚĂ 
(23 IX - 23 X)

Să vă pregătiți să fiți alături 
de partenerul de viață, care ar 
putea avea probleme șl cu 
care relațiile s-ar putea 
deteriora.

□ SCORPION 
(24 X - 21 XI)

Sentimental ați dori mal 
multă stabilitate. Dar pentru 
asta ar trebui să acordați mal 
mult timp persoanei Iubite. 
Dacă jucați jocuri de noroc 
rlscați să pierdeți.

□SĂGETĂTOR 
(22 XI - 20 XII)

Teama că pierdeți timp 
prețios vă împiedică să faceți 
lucrurile, cam multe, pe care 
vl le-ați propus. Relaxațl-vă 
întâi și veți avea spor la 
treabă.

□ CAPRICORN 
(21 XII - 191)

Sentimentul de însingurare 
vă deprimă. Treceți la activități 
practice șl vă veți simți mai 
bine. Discuțiile în contra
dictoriu cu șefii ar fi bine să le 
evitați.

□VĂRSĂTOR 
(20 1-18 II)

Dacă neglijați problemele de 
sănătate planurile dv vor 
suferi întârzieri nedorite. Ar fi 
bine să nu luațl în seamă o 
persoană necunoscută care vă 
agresează verbal.

□PEȘTI 
(1911-20 III)

Cineva insistă să vă plătiți 
mal devreme niște datorii. în 
loc să protestați, mal bine 
plătiți-le, mai ales.că aveți de 
unde lua banii. Vă preocupă 
problemele oculte.
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Turneul 
orașelor 

ardelene la șah
S-a reluat tradiția întâl

nirilor șahiste între orașele 
ardelene cu activitate șa- 
histă susținută.

Duminică, 7 decembrie 
a.c., la Alba lulia și-au dis
putat întâietatea echipele 
divizionare A “Clubul de 
șah” Deva și “Apullum” Alba 
lulia și divizionarele B "Po- 
taissa” Turda și “Metalur
gistul” Cugir. Echipa Clu
bului de Șah Deva a câști
gat la toate competitoarele, 
ocupând locul I. întâlnirea 
constituie prima ieșire a e- 
chipei județului nostru în 
postura de divizionară A. Toți 
cei 10 componenți ai 
echipei au jucat la nivel ridi
cat, rezultatul fiind pe mă
sură: 22,5 puncte obținute 
din 30 posibile (75%). A- 
ceștia sunt: Ion Glodeanu, 
Codruț Florescu, luliu He- 
gedus, Endre Ambrus, loan 
Adam Ștefan Bucur, Angela 
Grigorieva, Diana Morar, Ra
du Petre, Ondina Kovâcs.

De remarcat condițiile 
foarte bune de joc și am
bianță oferite de gazdele 
turneului, SC “Porțelanul” 
Alba lulia, societate fanion a 
județului vecin.

C. HOTĂRAN
... ......

Comisia 
Campionatului 
Județean de 
fotbal, anali
zând infracțiu

Sancțiuni 
și după 

meciurile 
din Cupă 
la fotbal

nile comise de ju
cători în prima etapă 
a CUPEI ROMÂNIEI 
de la regulamentul 
jocului de fotbal, ; 
constatat că aces
tea se referă la
lovirea intențio
nată a adversarului, comentarii la 
deciziile arbitrilor, joc dur inten
ționat, unii instructori sportivi nu 
respectă suprafața tehnică, alter
cații cu jucătorii oaspeți, fapte pen
tru care arbitrii au acordat 23 de 
cartonașe galbene și 2 roșii.

Jucătorul Petrișor loan de la 
AS Gloria Bretea Română a fost 
suspendat pe 8 etape și amendă; 
Popa Sorin de la AS Casino Ilia și 
Mora Marius de la AS Victoria 
Dobra pentru lovire reciprocă, 
ambii jucători au fost suspendați 
pe câte o etapă și amendă; in
structorul sportiv Bule Roman, de 
la AS Victoria Dobra pentru ne- 
respectarea suprafeței tehnice și 
bruscarea jucătorului Sava Alin 
de la AS Casino Ilia, a fost sus
pendat din activitatea competițio- 
nală pe 3 etape.

DIVIZIA A
TINERET - REZERVE

Rezultatele etapei a 19-a:
CSM Reșița - Farul 3-1;
Univ. Craiova - FC Argeș 0-3;

Rapid - Dinamo 2-2;

FC Național - Sportul 2-2;

Foresta - Chindia 0-4;

Oțelul - Gloria 2-1;
Jiul - "U" Cluj 1-4;

FCM Bacău - Petrolul 1-2

Steaua - Ceahlăul amânat

CLASAMENTUL
1. PETROLUL 19 13 5 1 58-17 44

2. OȚELUL GL. 19 13 1 5 45-32 40

3. UNIV. CRAIOVA 19 12 0 7 40-19 36

4. F.C. ARGEȘ 19 11 3 5 42-24 36

5. SPORTUL 19 10 4 5 41-36 34

6. ”U" CLUJ 19 10 2 7 35-24 32

7. DINAMO 19 9 4 6 33-29 31

8. STEAUA 18 8 6 4 33-17 30

9. FARUL 19 9 3 7 31-30 30

10. RAPID 19 7 5 7 37-28 26
11. FCM BACĂU 19 8 ■1 10 40-43 25

12. CSM REȘIȚA 19 7 4 8 28-27 25
13. CHINDIA 19 7 3 6 33-37 24

14. FC NAȚIONAL 19 6 5 8 29-30 23

15. GLORIA 19 4 4 11 21-30 16

16. FORESTA 19 4 1 14 11-45 13
17. CEAHLĂUL 18 2 4 12 14-60 10

18. JIUL 19 2 1 16 17-64 7

Gimnastele din Deva, 
printre favorite la Cupa 

Alpe Adria
Localitatea austriacă KLAGENFURT a găzduit întrecerile celei 

de a doua ediții a concursului internațional de gimnastică fe
minină, dotat cu trofeul ALPE ADRIA. Au participat în acest an 
sportive din șapte țări, România fiind reprezentată de gimnaste 
legitimate la CSS Cetate Deva. O plăcută surpriză au oferit 
tinerele speranțe ale gimnasticii românești, cele care constituie 
un nou val și o nouă generație, la Liceul Sportiv din Deva. 
Pregătite de Luminița Miscenco și Cristian Enoiu, sau de Mirela 
Dicu, Gheorghe Orban, Sorin Tolteanu, gimnastele care au 
reprezentat România s-au aflat în centrul atenției generale, ceea 
ce este mai important pentru laureatele acestei ediții.

La categoria junioare mari Petronela Vasiu s-a clasat pe locul 
II la individual (1 la bârnă, 2 la paralele și locul III la sol), totali
zând 33.125 pct., după Maria Skytta (Finlanda) - 33.500 pct. și 
înaintea italiencei Alessandra Brammvilla - 33.100 pct., Odette 
Susinschi a ocupat locul IV la individul compus, dar s-a evidențiat 
în clasamentul pe aparate câștigând la paralele și sol locul I, iar 
la bârnă locul II. Nicoleta Sîrbu s-a situat pe locul V la individual și 
pe locul III la bârnă și sol.

Gimnastele de la categoria junioare mici au impresionat 
asistența prin evoluțiile lor. Ramona Bărbat s-a clasat pe locul II la 
individual compus cu 34.675 pct. (pe locul I la bârnă și sol, iar la 
paralele pe locul III) urmată de colega ei Oana Petrovschi, cu un 
total de 33.675 pct. (locul II la paralele și bârnă, III la sol). Câști
gătoare la această categorie a fost declarată italianca llaria 
Colombo, care a totalizat 35.075 pct., ea fiind componentă a 
lotului italian de junioare.

La categoria tineret Marilena Neamțu s-a clasat pe locul III la 
individual compus cu 33.400 pct. (locul III la paralele, I la sol), iar 
Andreea Paiu locul IV - cu 32.225 pct. (locul III la bârnă și sol). La 
această categorie câștigătoare a fost Adrien Szirai (Ungaria), care 
a totalizat 35.675 pct. și ea componentă a lotului național de 
junioare al țării sale.

Rezultatele obținute de gimnastele din Deva au fost apreciate 
pozitiv de dl prof.Mihai Bănulescu, directorul LEFS Deva, cel care 
a condus delegația deveană la această competiție internațională, 
în final subliniem efortul remarcabil al organizatorilor care își 
doresc ca sportivele de la K.T.C. Klagenfurt să urce cât mai 
curând pe podiumul marilor competiții de gimnastică. O dovadă 
în plus este faptul că în aceste zile un grup de sportivi se află în 
pregătire la Deva, împreună cu antrenorul losif Cojocaru.

Nico/ae GAVREA

în tur. Remin Deva a rămas dator conducerii clubului 
spectatorilor

CLASAMENTUL TURULUI 
CAMPIONATULUI 1997 - 1998 

seria VEST 
DIVIZIA A

Recent, conducerea Aso
ciației sportive Remin Deva, ing. 
loan Trosan, președinte de o- 
noare, ing. Gheorghe Crișan, 
șeful secției handbal feminin, 
prof. Ion Mătăsaru, antrenor, 
Horia Crișan, antrenor secund, 
împreună cu întregul lot de 
handbaliste au efectuat o ana
liză profundă, “cu cărțile pe 
masă”, în care conducători și 
jucătoare și-au spus deschis 
părerile despre evoluția nesa
tisfăcătoare față de obiectivul 
stabilit în comun: promovarea în 
Super Ligă, la sfârșitul turului, 
Remin aflându-se pe locul 4.

1.OLTCHIM VÂLCEA II
2. TEXTILA SEBEȘ
3. AEM TIMIȘOARA
4. REMIN DEVA
5. DAEWOO CRAIOVA
6.IASOM BRAȘOV
7. AUTONOVA S.MARE
8. ARTEGOTG.-JIU
9. VIDEOCOLOR TIMIȘ
10. NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 

| 11. ARBEMA ARAD
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REZULTATELE ULTIMEI ETAPE:
REMIN DEVA - VIDEOCOLOR TIMIȘOARA 
AUTONOVA - TEXTILA SEBEȘ
ARBEMA S-MARE - OLTCHIM II R.M.
ARTEGO TG. -JIU - NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
AEM TIMIȘOARA - DAEWOO CRAIOVA

34-18
22-28
25-31
30- 22
31- 16

CAUZE GENERATOARE ALE UNUI RANDAMENT SCĂZUT
Paradoxal, după un program de pregătire considerat îndeplinit aproape 100% , echipa a evoluat 

neconcludent, în tur, dasându-se doar pe locul 4, după Oltchim Râmnicu Vâlcea, Textila Sebeș și AEM 
Timișoara, cu doar +4 la adevăr. Și locul ocupat, dar mai ales locul lipsit de spectacol, dar și de eficiență, 
echipa a manifestat lacune - greu de crezut în atac - ocupând doar locul 9 din cele 11 formații din seria 
Vest a Diviziei A, cu un randament scăzut față de campionatul trecut. Din cele prezentate de cei doi 
antrenori, de componentele echipei ce și-au spus părerea: Simona Bozan, Codruța Zavragiu, Lavinia 
Sârbu, Laura Crăciun ș.a. a rezultat că fără să se manifeste abateri grave, au fost totuși câteva lipsuri 
ce au determinat un randament mai slab al Reminului în turul campionatului, nesjmțindu-se o mobilizare 
exemplară nici din partea celor mai experimentate jucătoare, nici a celor nou venite - ce e drept mai 
puțin folosite de antrenori în prima parte a campionatului. Este vorba de mici neînțelegeri între coechipiere 
și chiar între cei doi antrenori privind repartizarea sarcinilor de joc individuale ale jucătoarelor dar, care, 
până la urmă, au lăsat “amprente” pe jocul Reminului - de multe ori lent, chiar apatic, neinspirat într-un 
atac practic, fără "aripi", “tunarele” formației Lăcrămioara Alunge, Melinda Toth, Codruța Zavragiu, 
rămânând în câteva meciuri la Deva datoare cu multe goluri în fața spectatorilor, a conducerii clubului.

Optimismul 
predomina 

în urma analizei efectu
ate s-a decis ca programul 
întocmit pentru retur să fie 
îmbunătățit cu observațiile 
și propunerile făcute în dez
bateri. Antrenamentele con
tinuă până la 19 decembrie 
și urmează “vacanța" până 
în ziua de 12 ianuarie ’98. 
Apoi, după vizita medicală, 
încep pregătirile la Deva, 
urmând ca între 19-29 ia
nuarie să aibă loc o pregă
tire centralizată la Geoagiu, 
Felix sau Herculane. în peri
oada precompetițională (30 
I - 20 III) se va organiza un 
turneu la Deva și pe urmă 
Remin participă la un alt 
turneu la București între 27 
februarie - 1 martie 1998. 
Deci, multe meciuri până la 
definitivarea formației de 
bază pentru retur.

Sabin CERBU

CONDUCEREA CLUBULUI ȘI-A^I 
ONORAT PROMISIUNILE [

De comun acord, conducerea clubului, cea tehnică și | 
lotul de jucătoare au stabilit obiectivul pentru sfârșitul turului ! 
- 6 puncte plus la adevăr și, în final, ocuparea primului loc în 1 
clasamentul Campionatului ’97 - '98 și, deci, promovarea în I 
Liga Națională. în acest scop, conducerea secției a făcut | 
eforturi deosebite în vederea asigurării bazei materiale -1 
echipament, mingi - a condițiilor de pregătire fizică și 
specifică centralizată, pentru întărirea lotului de jucătoare cu
tinere de perspectivă și perfectarea unor meciuri amicale, I 

| de antrenament. în același timp, s-a avut în vedere și remu- | 
| nerarea corespunzătoare a handbalistelor, neexistând nici o |
■ jucătoare în rândurile șomerilor.

Antrenorii prof. I. Mătăsaru și H. Crișan au întocmit un 
I program bine conturat de pregătire și instruire ce a fost 
| împărțit pe perioade, etape și cicluri săptămânale, cu jocuri 
| în aer liber sau în sală. Deci, conducerea asociației, a
■ secției s-a ținut de cuvânt, însă,după desfășurarea campio-
! natului, a rezultatelor obținute s-a dovedit că ECHIPA nu a 
I răspuns pe deplin cerințelor, obligațiilor ce și le-a asumat. 
V. ^M MM WM MM ^M MM ^M ^M ^M .^M ^M MM MM ^M «M. MM MM

: Returul poale fi abordat cu răspundere și încredere
î Conducerea clubului a
■ insistat mereu în cadrul a-
■ nalizei ca fiecare compo- 
Jnentă a echipei să explice 
( evoluția nesatisfăcătoare a
■ Reminului, dar îndeosebi să 
* se refere la ceea ce ar tre- 
J bui făcut pentru a ieși din
■ impas. S-au spus multe lu-
■ cruri interesante, pe nume,
■ cu sinceritate, unele care țin 
, de “bucătăria” internă și nu
■ ne vom referi la ele. Tine-
■ rele handbaliste au acuzat 
J lipsa unor relații corespun- 
a zătoare de joc ce au grevat
■ cel mai mult asupra evolu-

I 
I 
I
I 
I
I

ției echipei în cele 10 jocuri 
din tur. Fetele au cerut an
trenorilor să diversifice an
trenamentele, să lucreze 
mai mult individual și pe 
compartimente, în regim de 
ritm, viteză și cu accent pe 
jocul combinativ și crește
rea eficienței atacurilor la 
poarta adversă. S-a discutat 
și despre folosirea mai ra
țională a jucătoarelor din 
lot, a rodării noilor venite la 
Remin Deva, să se pună 
accent deosebit pe pregă
tirea psiho-fizică, creșterea 
încrederii în puterea echipei

■ ■■■■■■■■■■■■■■

»
în victorie, a dorinței de a 
obține performanța. La rân
dul lor, și* antrenorii și-au 
manifestat dorința ca fie
care componentă a lotului 
să realizeze importanța pre
gătirii la nivelul actualelor 
exigențe cerute de obiec
tivul fixat: ocuparea primului 
loc în clasament. Și se poa
te! Dacă întregul lot se va 
pregăti cum se cuvine și 
meciurile din retur vor fi a- 
bordate cu toată seriozita
tea și răspunderea, Remin 
Deva poate accede spre pri
mul loc în clasament.

■ ’
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acestora. în același timp 
este de reținut și faptul că, 
tot în scopul reducerii 
cheltuielilor, aprovizionarea 
de la furnizori și a punctelor 
de lucru se face cu mijloa
cele de transport proprii. De 
asemenea, calitatea și 
seriozitatea meseriașilor 
constituie garanția execu
tării unor lucrări prin care s- 
a câștigat încrederea bene
ficiarilor. După cum remarca 
interlocutorul, firma a cola
borat și colaborează în mod 
fructuos cu firme de profil 
similar, precum și cu pro- 
iectanții, inclusiv cu cei de la 
ASAR din Deva. Potrivit 
practicii în domeniu, de re
gulă activitatea de proiec
tare a obiectivelor se 
asigură de către beneficiari. 

Important de subliniat 
este și faptul că și în ano
timpul rece există asigurat 
front de lucru, organizarea 
făcându-se astfel încât iarna 
să fie efectuate lucrări în 
interioarele clădirilor. O pon
dere însemnată în structura 
obiectivelor mai importante 
realizate în orașul Hațeg o 
dețin lucrările de la filiala din 
localitate a Bankcoop, la o 
sală de sport, la casa de 
cultură - să nominalizăm 
doar câteva dintre ele. 
Patronul firmei Garant G 
Construct din Hațeg, dl 
Corneliu Gurică, are nă
dejdea că vor veni și 
vremuri mai bune, legi clare 
care să-i încurajeze pe 
investitorii autohtoni și 
străini, se va ameliora 
situația financiară, inclusiv 
accesul la creditele ban
care, astfel încât în următorii 
ani constructorii să dureze 
obiective trainice, moderne, 
la standarde competitive și 
în țara noastră, să nu mai fie 
tentați să-și cautfe rosturile 
prin alte țări.

Nicolae TfRCOB

Tânărul inginer con
structor Corneliu 
Gurică este unul dintre puținii 

întreprinzători care, dincolo 
de greutățile inerente și 
mediului de afaceri mai puțin 
prielnic perioadei actuale de 
tranziție mult prelungite, și-a 
găsit o oarecare împlinire pe 
meleagurile natale, asta 
datorită ambiției și dorinței de 
a izbuti cu orice preț să facă 
ceva durabil și sănătos în 
viață.

Intuind pulsul trecerii la 
economia de piață, în pri
mele luni ale anului 1990 dl 
Gurică a constituit o so
cietate comercială de tipul 
SRL, având ca obiect prin
cipal activitatea în domeniul 
construcțiilor diverse, deci 
viziunea constituind-o inves
tițiile, gândind că întot
deauna într-o societate aflată 
în dezvoltare este neapărată 
nevoie de investiții. Dacă 
sunt și perioade cu dificultăți 
mai mari, adică ani cu greu
tăți financiare, de austeritate 
bugetară, cu voință și curaj 
au fost depășite momentele 
grele și firma a supraviețuit, 
pe lângă realizarea de obiec
tive civile îndreptând însem
nate eforturi spre execuția 
lucrărilor de reparații la 
edificii social-culturale.

Din discuția cu dl Gurică 
am reținut câteva elemente 
care definesc preocuparea 
statornică pentru a avea asi
gurat permanent front de 
lucru pentru cei 40 de 
angajați ai firmei, dintre care 
cam jumătate lucrează în 
zona Hațeg și împrejurimi. în 
ciuda faptului că prețul 
materialelor de construcții a 
fost mereu în creștere, s-a 
apelat la soluția apro
vizionării directe de la 
producători, fără a mai lăsa 
trecerea materialelor pe la 
intermediari, unde se în
carcă, evident, costurile 

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

COOPERATORII MEȘTEȘUGARI MAI 
AȘTEAPTĂ, ÎNCĂ, LEGEA COOPERAȚIEI
Dialogul purtat cu di 

ing. Mircea Bălțat, preșe
dintele cooperativei mește
șugărești ,, Univers" din 
Simeria, a punctat succint 
câteva din problemele cu 
care se confruntă coo
perația. Un motiv de nemul
țumire constă în făptui că 
încă nu a fost adoptată 
Legea cooperației, deși 
este așteptată de opt ani de 
zi ie. Se speră'că această 
lege va aduce pe lângă 
definirea organizației și 
activității cooperativei 
meșteșugărești și unele 
facilități fiscale care să 
sprijine prestația de servicii 
cooperatistă.

Unui din subiectele 
abordate a vizat colosul 
patrimonial ai UCECOM- 
uiui, indivizibil și practic, 
lipsit de concretețe pentru 
cooperatorul,, de rând".

S

Interlocutorul este de 
părere că ar trebui găsite 
soluții pentru a răpi din 
zona abstractului concep
tul de proprietate în 
cooperație : „ N-ar fi deloc 
rău venită posibilitatea 
unei divizări a patrimo
niului cooperației ia nivel 
de județ. Acest fapt ar 
apropia mai mult mește
șugarul de zona simțului 
proprietății deschizând 
poarta unei cvasiliberali- 
zări ia nivelul vânzării unor 
active pentru obținerea de 
fonduri destinate reabili
tării unor activități". 
Desigur, dl Bălțat este con
știent că divizarea patrimo
niului cooperației ar putea 
declanșa nemulțumiri ma
jore, fie și numai pentru 
făptui că în unele județe 
cooperația a activat în 
spații închiriate și deci o

S.C. „Comsim” S.A. 
Simeria este una din firmele 
cu activități de comerț ce și- 
a păstrat profilul după 1989. 
Moștenirea patrimonială a 
„Comsim"-uiui însumează 
2800 mp spații comerciale 
reprezentând 29 de maga
zine. Dintre acestea doar 14 
sunt în administrarea 
directă a firmei restul fiind 
închiriate sau date în locație 
de gestiune.

Experiența demon
strează că noua conjunc
tură se opune supraponde
ralului în economie. Acest 
lucru este valabil și în do
meniul comerțului. Para
doxal inexistența unor 
mijloace perfecționate de 
monitorizare a activității 
unei rețele comerciale 
vaste, scăderea continuă a 
puterii de cumpărare a 
populației, precum și con
curența dură a micilor firme 
de comerț duc ia rezultate 
economice mediocre, dacă 
nu jalnice, pentru firmele de 
comerț, incă, ale statului, în 
ciuda deținerii „angro" de 
spații. Simpla posedare a

LA Al O 4 Ș>â] LA SNAȚ'IUl
fiecare dată când

9^ încearcă să ne prezinte 
,,marile" realizări din perioada 
guvernării actuale, premierul Victor 
Ciorbea nu scapă din vedere să 
arate că, în ciuda dezastruoasei 
moșteniri lăsate de guvernarea 
Văcăroiu, s-a adunat mai mult ca 
oricând aur și mai multă valută în 
vistieria țării.

După pronosticuri, se 
estimează că, până la sfârșitul 
acestui an, rezerva valutară a BNR 
se va situa undeva în jur de 4 
miliarde de dolari, din care mai 
mult de 1,3 miliarde de dolari o 
reprezintă valoarea aurului. Este 
mult sau este puțin cât exprimă 
aceste cifre? Pentru a ne forma o 
imagine mai exactă asupra a ceea 
ce înseamnă suma respectivă 
este suficient să facem niște 
comparații semnificative, astfel

divizare pe structura admi
nistrativă a județelor nu te
ar aduce prea multe 
cooperatorilor de acolo. 
Sistemul de compensări 
care s-ar impune ar depăși 
în dificultate chiar și 
muncile iui Hercuie...

Până una-aita coope
rativa „Univers", prin uni
tățile sale de confecții 
metalice, bobinaj, tapițe
rie, tâmpiărie și confecții 
serie, are, conform celor 
declarate de di Bălțat, aco
perite capacitățile pe anui 
viitor. Motive mari de bu
curie pentru acest lucru 
nu ar. fi dacă avem în ve
dere că sărăcia ciiențiior 
înseamnă sărăcia presta
torului de servicii, activi
tatea în cooperație decur
gând în continuare „ pe 
muchie de cuțit" sub zodia 
austerități.

A. SĂLĂGEAN 

unui patrimoniu impre
sionant ce cuprinde cete 
mai bune spații comerciale 
din oraș nu e de natură să 
asigure succesul afacerii. 
Pentru aceasta e nevoie de 
o schimbare structurală de 
fond, de o restructurare 
care să reașeze activitatea 
pe noi coordonate, în ton 
cu orientarea momentului.

Dialogul purtat cu di ing. 
Fiorin Șonea, director ia

COMCRȚ Șl.RESTRUCTURARE
„ Corns im" S.A. Simeria, a 
vizat acest aspect ai căilor 
pe care trebuie restruc
turată forma de comerț de 
dinainte de '89. in primul 
rând o primă măsură urmă
rește vânzarea anumitor 
active, banii obținuți putând 
fi folosiți în amenajarea 
spațiilor comerciale rămase 
firmei. „După părerea mea 
o formulă bună de 
restructurare a firmei ar 
avea ca rezultat final o 
societate de comerț 
flexibilă, cu maxim 10

încât să ne putem da seama dacă, 
într-adevăr, este vorba despre o 
bogăție sau despre o sărăcie lucie. 
Dacă era o bogăție, poate se 
îndeplinea și dorința anunțată de 
guvernatorul Băncii Naționale, dl 
Isărescu, după care, spre sfârșitul 
acestui an, s-ar fi realizat în prac
tică trecerea la convertibilitatea 
leului, despre care acum se 
vorbește tot mai puțin, probabil de 
teamă ca oamenii să nu-și 
transforme în valută puținele 
economii ce le mai dețin prin bănci 
și atunci să fie diminuată brusc și 
drastic această brumă de rezervă 
valutară, fragilă la cel mai mic 
seism financiar. Dacă, din pură 
curiozitate, facem un simplu calcul 
matematic rezultă că ar reveni ca 
rezervă valutară mai puțin de 180 
de dolari pentru fiecare român. 
Dacă este să ne referim și la 
modul cum se prezintă, din acest 
punct de vedere, lucrurile în alte 
țări, este suficient să arătăm că, în 
condițiile când au o populație 
situată undeva la jumătatea celei a 
țării noastre, în Ungaria rezerva 
valutară depășește 8 miliarde de 
dolari, iar în Cehia aceasta 
reprezintă mai mult de 10 miliarde 
de dolari, respectiv, raportat la 
numărul de locuitori, o sumă de 
circa 5 ori mai mare decât are țara 
noastră. Ce să mai spunem atunci 
despre Hong Kong, unde rezerva

r
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Asistăm, cum, nu de 
azi de ieri ci de 

un an și ceva de zile, 
adică după preluarea 
puterii de către actuala 
coaliție, se duce o luptă 
înverșunată între parti
dele de la putere pentru 
împărțirea băncilor. 
Insistența pe care PD o 
manifestă față de atri
buirea Bancorpx este cu 
totul de neînțeles, dacă 
avem în vedere că în 
timpul cel mai scurt se va 
trece la punerea în faptă, 
așa cum s-a promis, a 
privatizării acestor 
instituții.

V ■ ■ '

magazine în proprietate, ma
gazine care ar putea fi 
dotate ia ultimul standard în 
materie, atât ca mobilier, 
utilaje și amenajare inte
rioară cât și din punct de 
vedere ai abundenței și 
structurii de marfă", preci
zează interlocutorul. Din 
păcate, vânzarea de spații 
comerciale este, în opinia 
dlui Șonea, o manoperă 
extrem de greoaie. Pe lângă

faptul că negocierile cu 
virtualul cumpărător nu pot 
coborî sub un preț reieșit de 
ta ultima reevaluare con
tabilă făcută, preț care, de 
multe ori, este mult peste cel 
a! pieței, birocrația necesară 
vânzări! absoarbe un inter
val de șase luni între 
declanșarea procesului șl 
finalizarea iui. Finalizare, 
vine vorba, deoarece dato
rită prețurilor impuse, de 
multe ori, cumpărătorul 
renunță. Din trei spații 
scoase !a vânzare în acest

valutară însumează 85 de 
miliarde de dolari ce revin la o 
treime din populația României? 
Cu toate acestea, să nu uităm că 
și Hong Kongul, ca și celelalte 
țări asiatice din zonă, cu excepția 
Chinei, a fost puternic lovit de 
criză, zdruncinându-se astfel 
încrederea investitorilor străini 
chiar și în țări cu excedente 
comerciale și cu rezerve valutare 
solide. Atunci, se pune firește 
întrebarea: poate fl considerată 
ca un succes aparte actuala 
rezervă valutară a țării noastre?

în context este de menționat 
și părerea parlamentarului 
Vosganian după care anul 1997 
este un an amânat pentru refor
mă, deoarece menținerea unei 
rate ridicate a dobânzilor 
determină scăderea investițiilor, 
iar menținerea forțată a cursului 
dolarului subminează exporturile. 
Atâta vreme cât doar se 
vorbește, dar nu se realizează și 
în practică macrostabllizarea, cât 
nu se însănătoșește cu adevărat 
economia în ansamblul său, orice 
speculații în plan financiar se 
dovedesc a fi doar simple amăgiri 
temporare, suportul real al 
prosperității reprezentându-l doar 
munca făcută cu motivație și în 
condiții de competitivitate.

Nicolae TfRCOB

NI CU DINȚII
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Dacă ar fi cumva ca la 
mijloc să se găsească 
interesul de a promova în 
banca respectivă o politică 
bancară mai sănătoasă, 
mai treacă - meargă, am 
zice că poate totul ar fi în 
folosul omului de rănd. în 
realitate însă, la originea 
acestei țineri cu dinții de 
către partide de unele 
bănci, cred că se află mult 
mai multe interese.

Să fie oare vorba despre 
plasarea în posturi foarte 
bine plătite a unor oameni 
(se vehiculează plasarea 
dlui Baltazar de la FPS în 

an, „Comsim”S.A a reușit 
să vândă numai unui care 
i-a adus un venit de 178 
de milioane de iei. Di 
Șonea este de părere că 
procesul vinderii de active 
trebuie continuat, găsin- 
du-se oportun ca chiriașii 
firmei care au făcut 
investiții notabile în spațiu 
să aibă prioritate. Pentru 
ei se pot lua în discuție și 
contracte de leasing ce te
ar permite achitarea „în 
rate" a magazinului unde 
acționează. Nu este 
exclusă nici posibilitatea 
unui in vestitor care să do
rească achiziționarea 
pachetului de acțiuni de ia 
FPS ce reprezintă 40 de 
procente din acțiunile 
firmei. Atât vânzarea de 
active cât și alternativa 
unui cumpărător dornic 
să investească ar putea 
constitui deopotrivă baza 
financiară a unui proces 
de restructurare care, ia 
final, va putea evidenția 
potențialul comercial al 
firmei.

A. SĂLĂGEAN

KZMF MOARTEA
/A5-URILOR?
Persistând cu încăpățânare 

diabolică în realizarea 
obiectivelor propuse privind 

terminarea fostelor IAS-url, 
respectiv a actualelor societăți 
comerciale cu profil agricol, 
specializate pe o specie de 
animale sau cu caracter mixt (cu 
producție vegetală șl animală), 
recent premierul Victor Ciorbea a 
anunțat Intenția guvernului de a 
lichida aceste unități, cu toate că 
unei asemenea măsuri I se opune 
Consiliul legislativ al Senatului șl 
Ministerul Agriculturii șl Alimen
tației, versiunea agreată de către 
aceste din urmă organisme vizând 
înființarea unei Agenții Naționale a 
Fermelor de Stat. Susținând înfiin
țarea domeniului privat al statului, 
senatorul Trlță Fănlță, președin
tele comisiei pentru agricultură a 
Senatului, argumentează că șl In 
țările dezvoltate statul mal deține 
de la 12 la 24 la sută din terenurile 
agricole ale țărilor respective. în 
același timp nu se poate face 
abstracție de faptul că șl înainte 
de 1947 statul român deținea în 
proprietate în Jur de 240.000 ha, 
producția de pe astfel de terenuri 
contribuind la asigurarea consu
mului populații urbane, la obți
nerea de semințe șl material 
sădltor de calitate, la menținerea 
bazei genetice pentru selecția 
animalelor. Ca urmare, în acest 
context, apare ca fiind cât se 
poate de Justificată crearea agen
ției despre care am amintit, mal 
ales dacă se are în vedere șl faptul 
că - așa cum atestă documentele 
- există în țară peste 800 mil ha 
terenuri preluate de la Domeniul 
Coroanei, provenite din desecări 
șl îndiguiri, cât șl fără moștenitori 
legali, toate acestea putând să se 
constituie în domeniul privat al 
^țațujulJNjȚI^^^
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ill
fruntea Bancorex), de 
crearea unor avantaje pe 
bază de simpatii pentru 
unii clienți, sau să existe 
la mijloc unele scopuri 
care ne scapă acum? 
Dacă și așa vine 
privatizarea băncilor, se 
urmărește oare menți
nerea controlului asupra 
băncilor respective prin 
atribuirea pe partide a 
,,acțiunilor de aur”? 
Altfel ce importanță mai 
are oare faptul de a nu 
lăsa aceste instituții în 
afara zonei politice?

(N.T.)
......... ......... J
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Școala hunedoreanâ este mai bună

"Există, fără îndoială, tineri cu judecată și bătrâni fără 
minte; căci nu timpul ne învață să gândim, ci o educație 
timpurie și predispoziția." (Democritus)

Nu cu mult timp în urmă, 
dl Petre Roman ținea în fața 
Senatului un discurs extrem 
de critic la adresa sistemului 
de învățământ din țara noas
tră. Analizând foarte lucid 
întreaga structură educa
țională, dl Roman încerca să 
atragă atenția asupra unor 
stări de lucruri care apar mai 
rar în statisticile și rapoartele 
oficiale. Dincolo de nesfâr
șitele dezbateri ale modifică
rilor aduse Legii învățămân
tului, dincolo de intermina
bilele dispute în privința o- 
portunității studierii în limbile 
minorităților naționale, în
vățământul românesc merge 
cu pași repezi spre colaps. 
Lipsa unor programe coe
rente de reformă, existența 
unor conflicte de natură poli
tică, fără legătură cu ideea 
de restructurare, precum și 
mizeria socială au condus la 
această situație.

Președintele Senatului 
atrăgea în mod deosebit a-

r
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Toaurnira îir Airdleaill
Amurgul peste Ardeal
Se lasă în mersul cadențat al trenului
Ce mă duce spre urbea natală.
O toamnă caldă
Unește toate satele din Ardeal
Care-și adună căpițele de fân
Și animalele pe lângă casă.
E ca-ntr-o pictură clasică.
Dar nuanțele ce-i scapă pictorului,
Poetul le prinde
Și totul nu-i decât o simfonie de culoare.
Un verde întârziat,
Un galben răscopt,
Un cărămiziu scăpat din cuptorul prea încins, 
Câtă toamnă încape în sufletele noastre!

Georgiana BÂLDEA

Abandon școlar

Din surse ale Inspectoratului Școlar județean rezultă 
că în acest an școlar, 201 de elevi din învățământul 
obligatoriu au abandonat școala. Se pare că fenomenul 
este în continuă creștere. (k Neagu)

tenția asupra stării din învă
țământul sătesc. Este vorba 
despre distrugerea unor 
școli și grădinițe, lipsa ca
drelor didactice cu pregătire 
superioară, absența unor 
programe investiționale pe 
termen lung. De asemenea, 
a fost menționat interesul 
din ce în ce mai scăzut al 
copiilor pentru școală, având 
ca urmare frecventarea spo
radică a orelor și chiar aban
donul. Problema abando
nului școlar are însă și o 
cauză de ordin obiectiv, da- 
torându-se în mare măsură 
scăderii continue a condi
țiilor generale de trai din 
România. Situația este oare
cum asemănătoare și în me
diul urban unde, atât învăță
mântul gimnazial și liceal, 
cât și cel universitar trec 
printr-o profundă criză. Dl 
Roman evidenția problema 
lipsei cadrelor didactice cu o 
înaltă specializare profe
sională, lucru datorat absen
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ței unor programe adecvate 
de cercetare pedagogică.

Discutând cu dl Corneliu 
Voicu, inspector general ad
junct al Inspectoratului Șco
lar Hunedoara, am reținut că 
situația generală a învăță
mântului hunedorean este 
ceva mai bună decât în res
tul țării. Domnia sa ne-a de
clarat că s-au luat măsuri în 
mod special pentru reduce
rea numărului de cadre di
dactice necalificate, însă ele 
continuă să fie destul de 
numeroase în unele zone, 
cum este Valea Jiului. Din 
păcate, situația în care s-a 
ajuns a fost generată de sla
ba pregătire profesională a 
celor care au concurat pen
tru ocuparea unui post în 
învățământ, fapt care a con
dus la acoperirea necesa
rului de cadre didactice cu 
suplinitori. Așadar, pentru a- 
i atrage în regiunile defa
vorizate pe profesorii cu o 
pregătire superioară, li s-au 

acordat câteva facilități, una 
dintre ele fiind asigurarea de 
locuințe.

Ca și în alte regiuni din 
țară, există și în județul Hune
doara cazuri de abandon șco
lar, însă ele sunt relativ puține 
și nu constituie deocamdată o 
problemă. Mai gravă este si
tuația învățământului rural 
care duce lipsă de cadre di
dactice competente, fapt care 
influențează direct calitatea 
actului de învățare. Deși s-au 
luat unele măsuri care să re
glementeze situația, diferența 
de calitate între învățământul 
rural și cel urban este uneori 
enormă. Rezolvarea tuturor 
problemelor se poate face 
numai prin acordarea unui 
buget mai mare sectorului 
educațional, ca și prin promo
varea și punerea în practică a 
unor programe de restruc
turare mai apropiate de sta
rea reală a învățământului.

Andre! NISTOR

- Mi-a spus că sunt cea mai frumoasă, 
cea mai serioasă și cea mai inteligentă 
dintre toate femeile, iar apoi mi-a cerut 

mâna. Ce crezi, merită să mă 
căsătoresc cu el?

- Nici într-un caz să nu faci
asta! Cu un bărbat care minte încă de la 
început, niciodată n-ai să fii fericită.

■ f

I La Hațeg |

' Canliiă socială pentru elevi[
Cu sprijinul direct al Primăriei, la Hațeg a fost realizată o

I cantină socială pentru elevi. Servesc zilnic masa aici 160 de tineri. I 
■ De remarcat că în acest an la Hațeg au fost cheltuiți | 

820.000.000 de lei pentru protecția socială. (V.N.)

Trebuie să-ți spun că to
tuși exist și sunt de sex femi
nin (!) chiar dacă după “ta
bletele” mele nu ai putut de
cide câți ani am, dacă sunt 
femeie sau bărbat și dacă 
într-adevăr există Ina Delea- 
nu sau e doar o ficțiune a 
ziariștilor.

Oare e chiar atât de dife
rit să scriu de la o săptă
mână la alta, de la o lună la 
alta încât să-ți fi creat atâtea 
dubii?... Dar, trebuie să te 
liniștesc: SUNT. După iniția
lele mele: ID, nu se ascunde 
nici inconștientul ziariștilor 
de la "Cuvântul liber” - deși, 
sinceră să fiu, ar fi interesant 
să scriu dintr-o asemenea 
"umbră" - nici măcar un "băr
bat efeminizat” cum îmi scrii 
tu (șl simt aici din nou re

Aproape sase 
miliarde de lei

La o recentă întâlnire cu presa dl Ionel Moș, inspectorul 
general al Inspectoratului școlar județean, a precizat că 
prin aplicarea Ordonanței de Guvern nr. 10, prin care copii 
din familiile cu mijloace materiale reduse sunt sprijiniți cu 
îmbrăcăminte, rechizite și produse alimentare neperisabile 
- în urma depunerii cererilor, județul nostru a primit suma 
de 5,9 miliarde de lei. S-a apreciat în acest context că 
județul Hunedoara a primit o sumă relativ mică față de 
altele, ceea ce înseamnă că oamenii sunt mai bogați.

fVAfJ

volta și nedumerirea în gla
sul tău).

Ți-e greu, Marta, să su
porți ambiguitatea?

Ți-ai dori să mă întâlnești 
în carne și oase - poate mai 
multe oase... - și să pui mâ
na pe mine și să strigi: “Es
te" - ca în minunata metaforă 
a lui Arghezl. Dar, până una 
alta, trebuie să te mulțumești 
cu acest răspuns și să în
cerci să-mi dai liberatea de a

tHALOGum
mai scrie o vreme - cine știe 
cât timp... - din umbră, fără 
a-mi fi cunoscut chipul. Sau 
chiar crezi că având un chip 
pe care mi-l cunoști, asta ar 
schimba atât de mult felul în 
care mă citești?

Ina DELEANU

muna Buceș nu au participat la 
Marea Sărbătoare Națională din

pământ și a murit pentru 
dreptate!

Cetatea Unirii. Acum, prin grija 
dlui primar Viorel Vulturar, a- 
ceastă dorință ni s-a împlinit. De 
ținut minte pentru noi elevii de la 
școlile generale din Buceș și 
Dupăpiatră a fost acea extra-

Bucuroși am fost cu toții 
cînd ne-am întâlnit cu elevii și 
tinerii din Basarabia și Bucovina 
- provincii românești care încă 
mai sunt sub dominație străină. 
Tânărul nostru profesor de is-

ordinară mulțime de oameni și
steaguri tricolore românești, 
demonstrațiile militare, precum 
și cuvintele pline de speranța 
într-un viitor mai bun care le-a 
adresat Președintele țării tuturor 
participanților.

Momente pline de emoții 
am trăit la Muzeul Unirii, la Bi
serica întregirii Neamului, la 
Cetatea istorică medievală, un-
de am putut vedea pentru prima 
dată celula unde a fost închis 
Horea, pentru simplul fapt că a 

l _______

torie, Călin Petrică, absolvent al
Universității "1 Decembrie" din 
Alba lulia, ne-a condus în sălile 
de curs unde a învățat istorie și 
ne-a îndemnat ca și noi să ajun
gem studenți aici.

Cântecul și bucuria ne-au 
însoțit tot timpul. Elevii și părinții 
de la cele două școli de 8 ani 
mulțumesc dlui primar Viorel 
Vulturar.

Mlhaela ONUȚIU 
elevă, clasa a Vlll-a, Școala 

generală Dupăpiatră

Islanda. O țară situată în 
extremitatea vestică a Europei 
cu trei sferturi din suprafață 
nelocuită. O insulă care plon
jează între lavă incandescentă 
și zăpadă înghețată, pare a fi un 
tărâm izolat de restul lumii. 
Bjbrk are meritul de a face cu
noscută cultura islandeză, ea 
devenind nu numai cea mai 
bună solistă de muzică pop- 
rock dar și cea mai cunoscută 
islandeză. Recent ea a revenit 
în actualitate cu un album ex
celent intitulat"Homogenic”.

Bjbrk Gudmundsdottir s-a 
născut la Reykjavik la 21 octom
brie 1966 provenind dintr-o fa
milie de muncitori. Părinții tată
lui au fost electricieni și fermieri 
iar cei ai mamei sale zidari și 
tâmplari. Când Bjbrk avea un an 
și jumătate mama sa Hildur 

BJORK (1)
\_____________________/

Hauksdottir s-a răzvrătit. Ea nu 
mai rezista să stea acasă să 
facă menajul și să-și aștepte 
soțul cu masa pregătită, ci do
rea să munceas
că. Era în 1968 
și femeile aspi
rau la un altfel 
de viață. Multe 
femei au părăsit 
Islanda și de ace
ea mătușile lui Bjbrk locuiau în 
Franța (la Gex) și Belgia. Mama 
lui Bjbrk și-a părăsit soțul și s-a 
alăturat unei comunități de hip
pie. Bjbrk era singurul copil din 
comunitate însă s-a acomodat 
rapid cu modul ciudat de viață a 
lor. Ei locuiau împreună, mân
cau împreună, ziua munceau și 
seara în jurul unui foc ascultau 
și cântau muzica lui Jimi Hen
drix, Cream, Janis Joplin, The 

Beatles, The Who și Led Zep
pelin.

Bjork a primit o educație 
care alterna între cea libertină a 
mamei sale și cea riguroasă a 
tatălui său care credea în o- 
noare și disciplină. Ea a avut 
șansa să se confrunte cu două 
moduri de viață diametral opu

se. într-un interviu 
Bjbrk spunea: "Tră
ind alături de ma
ma mea, eram e- 
gală cu adulții, mi 
se vorbea ca și 

cum eram una de-a
lor. De la patru ani eram liberă, 
puteam să iau autobuzul și să 
mă duc la bunica, sau la rude, 
sau să traversez insula cu auto
stopul. Familia mea este nume
roasă și îmi plăcea să le fac 
vizite, să le observ viața coti
diană așa de diferită de a mea. 
Eu cred că au rămas șocați 
văzându-mă desculță, cu o ro
chie murdară și cu părul răvășit. 
Mama îmi dădea strict ce a

veam nevoie, însă eu trebuia să 
mă bat pentru supraviețuire. Am 
fost propria mamă mult timp și 
cred că așa a fost mai bine. 
Puteam să fiu o ratată dar sunt 
o persoană sensibilă. Deși un 
copil de 5-6 ani are nevoie de 
căldură și siguranță, eu am fost 
aruncată în lupta vieții încă de la 
această vârstă. Am fost cres
cută de oameni care au rupt 
orice barieră, trăind liber. Pentru 
mine libertatea înseamnă muzi
ca, alături de ea pot trece orice 
barieră/

Bjbrk a crescut pe muzică, 
așteptând cu nerăbdare emi
siunile unui post de radio pirat 
care transmitea câteva ore pe zi 
muzică rock. Tatăl său vitreg 
Saevor Arnason cânta la chitară 
într-o trupă de rock islandeză, 
luând-o tot timpul pe Bjbrk cu el. 
Treptat ea a început să compună 
piese și de aceea părinții au în- 
scris-o la o școală de muzică.

- va urma -
Horia SEBEȘAN
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VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂRF

01/6731178, 01/
01/092254529

apartament două

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

• Vând casă, trei camere, 
grădină, gaz, sat Pestișu Mare, 
preț negociabil. Tel. 627007. 
(9485)

• Vând casă, curte, oraș Brad, 
suprafață 250 mp, preț discu
tabil. Tel.
7787973, 
(9501)

• Vând
camere, ^Liliacului, Deva, 24 A. 
Informații 232131, 222187 
(9511)

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

• Vând apartament 2 camere, 
fără balcon, Crinilor E 13/23, 55 
milioane. Tel. 231715 (3638)

• Vând casă, cu anexe și 
grădină în Șoimuș, nr.253. Tel. 
216608. (9528)

• Vând ARO 320 Diesel, 
camionetă cu motor Cîmpu- 
lung, 16. 000 km, stare excep
țională. Tel. 227582, după ora 
18. (9658)

• Vând Dacia 1310, cu îmbu
nătățiri, fabricată august 1996. 
Tel. 723097, între orele 16-18. 
(9516)

• Vând tractor U 650. Tel. 
621389, după ora 16. (9518)

• Vând Dacia 1300, stare 
bună, str. Viilor nr.4, Hunedoara, 
negociabil, cu sau fără talon. 
Tel. 721722 (9195)

• Vând VW Golf II Diesel, an 
fabricație 1985, înscris, carte 
identitate, preț 5200 DM, nego
ciabil. Tel. 621893.(9687)

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

• Vând avantajos instalație 
de sucuri și sifoane. Informații 
tel. 650951, după ora 16.(0362)

• Vând căței boxer, vaccinați, 
pedigree, 2 luni. Informații,tel. 
655139.(0364)

• Vând circular de mână, 
2.000.000, negociabil. Tel. 
217976 (9684)

• Vând videorecorder J.V.C., 
nou, patru capete, preț 
2.750.000, negociabil. Tel. 
660069 (9685)

• Vând motocultor Diesel 
10 CP, plug mare, freză. Tel. 
212463. (9686)

• S.C. Agroserv SRL Băcia 
vinde purcei la prețuri avan
tajoase. Tel. 672145.’(9524)

• S.C. Viticola SA Șoimuș, cu 
sediul în Șoimuș, str. Viilor, vinde 
de luni pânâ vineri, între orele 
11-17 tulburel, din soiuri supe
rioare, 3500 lei/l, plus TVA.

• 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)

OFERTE DE
SERVICII

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

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

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

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

• Angajăm agenți imobiliari. 
Tel. 211290, int. 158 (9520)

• Execut reparații motoare: 
autoturisme, autocamioane. 
Prețuri convenabile. Tel. 
660238, între 8-15. (9521)

• ALBACOMP - importator 
copiatoare la mâna a doua, 
caută distribuitor pentru județul 
Hunedoara. Tel. 058/811430, 
094-506800.

DIVERSE

SCH1MBVRI DE
LDCVTNTE

• Vețan Nicolae din Deva, 
pârât în dosarul civil 7668/97,

• Schimb (vând) garsonieră, 
confort I, lângă ștrand, cu apar
tament două camere, plus 
diferență. Tel. 231460 (9513)

• Schimb apartament 2 ca
mere, zona pieței, etaj 1, cu 
apartament 4 camere, zonă 
similară sau centrală. Tel. 
211258, după ora 20, 232221, 
orele 9- 19 (9530)

• închiriez apartament mo
bilat, Deva, zonă centrală, 2 
camere. Tel. 660983'(9514)

• Ofer spre închiriat garso
nieră, nemobilată, ultracentral, 
Deva, numai pe termen lung. 
Informații tel. 660181 (9512)

cu termen de judecată în data 
de 9 ianuarie 1998, este citat la 
Judecătoria Deva. (9515)

• S.C. Elif Interturism SRL 
Hunedoara anunță că înce
pând cu data de 08.12.1997 
practică un adaos comercial de 
la zero la 300 la sută. (9194)

• S.C. Elif Interturism SRL 
Hunedoara anunță intenția de 
autorizare a spațiului situat în 
Hunedoara, str. N.Bălcescu, din 
punct de vedere al protecției 
mediului. Eventualele reclama- 
ții se depun la APM Deva. (9193)

CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR 
Șl FACTORILOR 

POȘTALI

LICITAȚII
9

• Sanatoriul TBC Geoagiu 
solicită oferte de prețuri pentru 
achiziționarea de anvelope 
pentru DAF tip 205/14 C. Infor
mații la tel/fax 227810. Terme
nul de depunere a ofertelor: 
26.12.1997. (9268)

DECESE
• Cu nemărginită durere în 

suflet soția, copiii și nepoții 
anunță trecerea în neființă, 
după o lungă suferință a

col.(r) LUCHIAN ENE
în vârstă de 70 ani. înmor
mântarea azi, 10.12.1997, ora 
12, la Cimitirul Ortodox Bejan. 
Corpul neînsuflețit se află depus 
la Casa Mortuară. (9527)

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

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE 

LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITORILOR DIN 
FIECARE ORAȘ SAU COMUNA Șl DE DISPERSIA LOR ÎN 
TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasa
ment, separat pentru diriginți și factori și separat 
pentru zonele urbană și rurală.

Vor fi acordate următoarele premii:
Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 de lei;
Locul al lll-lea: 100.000 de lei.
Vor mai fi acordate un număr de 5 mențiuni de câte 

50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor diriginților 

de oficii poștale și factorilor poștali din județul nostru și 
cât mai multe abonamente la ziarul “Cuvântul liber”!

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

ÎNCHIRIERI 1 mprimante^l

Copiatoare^ j i

De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

lleceu Plus

Deva, Bdul Decebal, bl. I*
Q) 212726; 218205

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de 
a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA IANUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE 
POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în 
numerar și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

H ■ ....... ------------------ . . --------

~------------- ~

Societate comercială
VINDE EN GROS 

ȘI 
EN DETAIL

BERE:?
SILVA 1/2 

REGIJN 1/21

I ROM 30
VODCĂ 30 lă
:niu ALB 25

APă minerală BIBORȚENI 1,5 L |

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

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

S.CSCOmOtl COMPANY SR! 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:

<BANANE.-----
PORTOCALE- 
MANDARINE 
lămăi—- 

^GRAPEFRUIT-
KIWI---------

J W ■
J import GRECIA

CEAPĂ RO^IE - imnort GfccTĂ^

CEAPĂ ALBĂ - import UNGARIA 
USTUROI

► ULEI
OUĂ

V.____________

Prin depozitele sale situate în:
A - Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V) k 

z/,/ - Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) __ 
- Sîntuhalm, stand 1, complex Eurovenus ■

Informații la tel.: - 054 - 232181; 054 - 717439, 
zilnic între orele 8,00 -17,00
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Vinde prin licitație publică în zilele de 12.01.1998, ora 
11, la D.Tc. Hunedoara (Garaj Auto) și în 15.01.1998, ora 
11,30, la Baza Vața-Băi, mijloace fixe scoase din 
funcțiune și obiecte de inventar.

PENTRU AUTO? Autospeciala LEA, Autofurgoneta TV 12 
F, Autoatelier pentru lucru în instalații energetice, 

chioșc A-P, mașină măcinat cafea, oală
inox 50l, fără capac, masă de bucătărie - 2 buc, oala inox 
101, masă inox - 2 buc, dulap veselă inox, oală inox 201, 
cratiță inox 501, bufet Adler ■ 2 buc, frigider.

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

PENTRU VAJA?

Cu ocazia Sărbătorilor de iarna
SX. AGIEIIXOM IIMIPIEX

WIL Devai

Face reduceri de prețuri la produsele: ouă, 
zahăr, ulei, orez, taină albă etc., cu aproximativ 1.5 
la sută, la Depozitul en gros precum și la maga= 
zinele societății (ABC în spatele spitalului, ABC 

^)iață, lângă silonerie). .

/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I

/rt/JVHJOAJM
Scoate la licitație pentru închiriere 

spațiul situat în str. Constantin Bursan, nr. 1, 
în suprafață de 174 mp.

Licitația va avea loc în data de 16 
decembrie 1997 în sala de ședințe din 
pavilionul CFU, din incinta SC Siderurgica 
SA Hunedoara. Informații la Serviciul>

Administrativ, telefon 71982.

\
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Societate 
comercială 

Angajează 

TINERI 
AGENȚI 

COMERCIALI 
Condiții: 
eriozitate, 
ism, experiență
In vânzări. 

Salarizare atractivă! 
Interviul va avea loc 

azi, 10 decembrie, ora 
13, la sediul firmei 

pe strada 
N. Grlgorescu, nr. 8, 

etqjl. 
Informații la tel. 

092623168
yK

/'■

"Consumcoop" Crișcior,
revigorării

ede precum apa de izvor: începând cam 
oace, activitytea\‘Consumcoop”Crișcior 

de degringoladă ce a 
a din Brad - să se redreseze. înainte

QUASAR DEVA
Bd. Decebal bl.R parter

Oferta lunii 
DECEMBRIE!!!

Cumpărînd 
un calculator

PGA Pentium 150 MHZ 
echipat cu placa de sunet 

primiți GRATUIT 
un set de

BOXE de 80 W PMPO

Sunați acum la tel. 211261 
\_________ _ __________ /

Un lucru estt- 
din luna mai a.c. î 
a început să păș 
urmat unificării el 
de a releva cum și cu ce rezultate, să consemnăm câteva
repere: o Unitatea cuprinde în raza sa de activitate 6 comune; 
o Numărul de unități de desfacere este, în prezent de 42 din 
care 37 în mediul rural; o în unități muncesc 62 de oameni, 
marea lor majorițate în rețeaualde aprovizionare șl desfa
cere.

- Revigorarea activității cooperatiste de la sate - ne 
spunea dl. Octavian Lupan, președintele “Consumcoop” 
Crișcior, a avut și are la bază strădania de a duce marfa de 
care au nevoie oamenii în mod permanent cât mai aproape de 
casa lor, de locul unde trăiesc. în acest sens am acționat pe 
două fronturi. Primul: sporirea considerabilă a volumului de 
mărfuri puse în vânzare. Luăm marfă de la producător sau de 
la depozitele “Federalcoop” înlăturând astfel intermediarii. 
Acest fapt ne permite să aplicăm un adaos comercial minim.

- Ce adaos practicați?
- Maximum 30 la sută. La produsele alimentare 10-15 la 

sută. Al doilea front: revigorarea unităților ce au fost 
neglijate multă vreme, chiar dacă unele se află la distanțe 
mari. Unitatea din satul Dumbrava, comuna Ribița, de pildă, 
am adus-o la linia de plutire cum se zice, și multe altele 
asemenea. Vedeți dumneavoastră, ne-am asumat sarcina să 
ducem marfa cât mai aproape de oameni, indiferent de 
distanță. Pâine, de exemplu, ducem de două ori pe săptă
mână în fiecare sat al zonei.

Șl acum să consemnăm cu ce rezultate se soldează 
această strădanie. Ni le-a spus dna Victoria Chifor, contabila 
șefă a unității:

>în perioada trecută din acest an volumul de mărfuri 
vândute către populație a ajuns la circa 3 miliarde lei;

>Profitul brut obținut este de 40 milioane lei;
>Până la finele anului se va atinge un profit de 50 milioane 

lei.
Cele mai importante venituri le realizează unitățile gestio

nate de Melania Rus (Popasul Mesteacăn), Nicolae Raț 
(Blăjeni-Criș), Rodica Enășel ( Hanul “Cerbul), Marinela Bedea 
(Vălișoara), Agafia Circo (Șesurl) ș.a.

Traian BONDOR

SC SOMAR PROMET SRL
'Tet/faz: 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.

S C PYitOSTOP S.r.l. Oradea

| Reprezentanța ESE | Aleea Plopilor, bloc 8, el. I, ap.17 Tel/Fax: 054-621853

INSTALEAZĂ
Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
la efracție și incendiu;
Sisteme de televiziune cu circuit închis;
Sisteme de control al accesului prin cartele;
Sisteme de interfonie și videointerfonie; 
Alarme auto;
Geamuri termoizolatoare și securizante;
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& Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.



Cuvântul liber
----------------- --------

10 DECEMBRIE 1997

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare 
Relaxare 
înseamnă

SALARII...
PARLAMENTARE

conectare
HUNEDOARA

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

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

7
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DEALER AUTORIZAT

X
TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSflT

REGIA AUTONOMA A
CUPRULUI DE VA

cu sediul In Deva, Piața Unirii, nr. 9

Achiziționează prin analiză cu ofertă 
următoarele:

□stații radiocomunicații Motorola, 36-50 MHz; 
□instalații interfonice cu 10 numere pentru puțuri miniere; 
□contoare apă industrială Dn = 100,150, 400 mm; _
□ aparate medicale pentru tratarea afecțiunilor 
reumatismale, stimularea circulației cerebrale și 
regenerare capilară, tratarea afecțiunilor dermatologice, 
tratarea obezității.

Ofertele de preț vor fi însoțite de ofertele tehnice, 
autorizațiile de tip pentru comercializare, autorizații 

metrologice (unde e cazul) etc.
se depun la sediul Regiei, Serviciul Investiții, 

până la data de 12.12.1997, ora 15.
Informații suplimentare se pot obține la 

tel. O54/232O5O;232O51, int. 135 sau 150.

a ____ Ziar editat de

™uR4SA
LlLdUIx cuvântul liber - 

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

(Urmare din pag. 1) 

nume de personalități pe 
care nu-i scoate sărăcia în 
stradă, nume de revolu
ționari, care nu plătesc nici 
impozitul pe salariu, nume 
de oameni care clamează 
prin ședințe ori în discuții 
particulare despre cinste și 
dreptate socială, despre 
necesitatea ajutorării 
oamenilor care abia-și duc 
zilele. Pe lista celor 77 sunt 
și senatorii de Hunedoara 
Constantin Biejan (PNL) și 
Andreiu Oprea (PNȚCD), 
care probabil le vor explica

alegătorilor din zonele lor de 
ce și-au stabilit salarii de 
peste 10-15 ori mai mari 
decât ale muritorilor de rând 
și mai ales sistemul de 
calcul folosit. Altfel de 
explicații va da, cu 
siguranță, dacă va fi cazul, 
senatorul hunedorean Doru 
Gaița (PDSR), care nu a fost 
de acord cu diferențierea 
strigătoare ia cer între 
parlamentari și... restul lumii. 
De altfel, spre lauda lor, cei 
mai muiți dintre cei care au 
votat împotriva acestui 
aberant proiect de lege sunt

membri ai PDSR. Intre ei ■ 
doi sunt membri ai PNL și 
doi ai PNȚCD. Și dacă 
n-au făcut-o din spirit de 
frondă, ci din legitimă 
conștiință și onestitate, 
prețuirea celor muiți 
pentru ei este cu atât mai 
mare.

Poate și de această 
dată, ca de atâtea ori, 
președintele țării va cân
tări drept și nu va da liber 
acestei pofte desfrânate 
de înavuțire, când țara 
geme sub povara atâtor 
greutăți.
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COMPANIASHflAL KIM SRL
'Vă c/abefyfe

Sdrbtuorncriciicfif /
Posesorii acestui talon 

beneficiază de o reducere de 
2% pentru produsele 

comercializate de firma 
noastră In luna decembrie.

Veți avea confort și stil numai cu

SIMAL EXIM!!!
Adresa: Complex Comercial Central Piață, 

et II, Deva
tel: 054/230630; 233170, 

fax: 054/224550

I 
I

I 
I 
I
I
I 
I
I

IdolarSUA 7936 lei 
1 marcă germană 4439 lei 
100 yeni japonezi 6087 lei 
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez 
100 lire italiene

13065 lei
5451 lei
1326 lei
453 lei

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

, schimb valutar și înregistrări.

SX. SIIMAIL-Exm SRL DEVA 
organizează licitație cu ofertă în plic 

închis pentru achiziționarea unei 
rețele de calculatoare WINDOWS NT 

(HARD și SOFT).
Caietul de sarcini se poate ridica 

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

(0440273)

Vremea va fi schim
bătoare și va continua 
să se răcească. Dimi
neața în zonele joase 
se va produce ceață. 
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între -2 
la +4 °C.
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SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA - DEVA

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ URMĂTOARELE:
9

@casa situata în Brad, str. Avram lancu, nr. 107 
Preț pornire 30.000.000 iei

fșrcasâ, anexe gospodărești ți terenuri, situate în Bâița, str. 
Prmcipalâ, nr. 161

Preț pornire 45.000.000 lei
@casa situata în Mesteacăn, nr. 225

Preț pornire 20.000.000 lei 
scasâ, anexe și teren, situate în comuna Bucureșci, nr. 85

Preț pornire 30.000.000 lei
Licitația are loc in data de 12 decembrie 1997, ora 10, la sediul 
 Judecătoriei Brad, birou executor judecătoresc. 

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA ■ președinte (redactor șef) • TIBERIUISTRATE - 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MtNEL BODEA, NiCOLAE TÎRCOB ■ membri.

Adresa redacției: 2700 PEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061* E-mail:cuvlib@ recep.roknet.ro 
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției șl la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria Inițiativă a colaboratorilor. 
Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare 
computerizată 

“CUVÂNTUL L/BER”
Tiparul executat la

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 
ALBAIULIA 

Tel. 058-812126

recep.roknet.ro

