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■ în legătură cu unele declarații ale 
fostului rege al României, Mihai I, și cu 

reacțiile anumitor lideri politici -
Stimați compatrioți!
Poate că s-ar fi cuvenit ca 

oamenii politici să fi dat dova
dă de mai multă decență 
pentru a lăsa poporului ro
mân, atât de încercat în 
ultimul an, răgazul de a-și 
sărbători în liniște Crăciunul 
și Anul Nou.

Având însă în vedere 
situația creată, precum și

solicitarea expresă adresată 
președintelui României de 
către PDSR și PD, după 
consultările pe care le-am 
avut cu liderii partidelor din 
majoritatea parlamentară și 
cu primul ministru, sunt în 
măsură să fac următoarele 
precizări:

(Continuare în pag. 8)
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O AL REFORMELOR.
Consemnam îrtr-un re

cent articol câ anul de 
curând încheiat s-a vrut 

unul al schimbării, însă 
schimbările n-au fost cele 
dorite, de esență, care să 
aducă oamenilor un plus de 
liniște și bunăstare. Dim
potrivă, pentru foarte multi, 
1997 a însemnat șomaj, 
sărăcie, visuri neîmplinite. 
Să acceptăm scuzele unor 
politicieni și guvernanți că 
a fost perioada ștergerii 
anumitor datorii, a rodajului 
în funcții importante aiunor 
oameni, a așezării relațiilor 
de colaborare între crga- 
nismele și instituțiile 

Parlamentul văzu! 
de... parlamentari

abilitate cu coordonarea 
reformei și consolidarea 
democrației. Să admitem că 
toate au făcut parte din 
amplul, complexul și dure
rosul angrenaj al tranziției. 
Deși toată lumea știe că 
multe din neîmplinirile lui 
1997 s-au datorat în princi
pal nepriceperii, suficienței, 
neangajării, neasumării 
răspunderii, ca să nu mai 
vorbim de celelalte feno
mene precum hoția, 
corupția, încălcarea legilor, 
hâra politică etc.

A fost un an. Destul 
pentru a putea spera în mai 
bine. Numai că nu ni s-au dat 

motive. Nu avem garanții 
că va fi așa. Ba chiar, în 
recente declarații, câțiva 
actuali și foști miniștri, 
politicieni și specialiști în 
domeniile economic și so
cial prevăd că și 1998 va fi 
un an greu, de austeritate. 
Și trebuie să le dăm 
dreptate. Din moment ce 
reforma se oprește la prea 
multe bariere, restructu
rarea parcurge un drum 
sinuos, cu multe hățișuri, 
iar privatizarea nu are încă 
ritmul necesar, care să

Dumitru GHEONEA ■
(Continuare în pag. 8)

Ne-am despărțit de „vechiul” an cu urări de bine și colinde. 
Fie ca anul nou să aducă mai multă prosperitate, bucurie

VOIE BUNĂ
SI DANS

i ** l
i La două dintre cele mal i 
[ mari restaurante din Deva, * 
I ce aparțin S.C.Sarmis, la I 
| “Deva” și “Sarmis”, și-au I 

petrecut revelionul peste !
I 400 de oameni, cei mai I
| mulți din orașul de la | 
. poalele Cetății. La Rea- . 
i taurantul “Deva” Disco șl I

și înțelegere!
Foto: Anton ȘOCA CI

| braserie au sărbătorit 
■ trecerea în Noul An 1998
I 200 de deveni, vreo 60
] _______ Sabin CERBU

(Continuare în pag. 7)
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Doi dintre parlamentarii 
hunedoreni cei mai activi îi 
forul legislativ al țării și în 
relațiile cu alegătorii - deputați 
Gheorghe Ana (PDSR) ș 
Petru Șteolea (PUNR) - ne-ac 
vizitat la sfârșitul anului 1997 - 
ca și în alte dăți - la redacție 
pentru a ne adresa 
strămoșeasca urare “La mulți 
ani!’’. N-am scăpat prilejul de 
a le adresa o întrebare în doi 
timpi, “la ordinea zilei": Cum 
caracterizați activitatea 

| Parlamentului în anul 1997 și 
i cum ați dori-o în 1998?
I Gheorghe Ana: Parla
mentul nu și-a exercitat 
atribuțiunile sale de for 
legislativ al țării. Această 
funcție esențială a lui a fost 
preluată de către puterea 
executivă, care a emis o serie 
de ordonanțe de urgență - 

peste 80 la număr - în 
domeniul unor legi organice 
și alte vreo 80 de ordonanțe 
simple în domeniul legilor 
ordinare. S-au încălcat astfel 
în mod flagrant prevederile 
Constituției privind separația 
puterilor în stat. Ca urmare, 
parlamentul a avut mai mult 
un rol decorativ, de ratificare 
a ordonanțelor emise de 
Guvern și a unor acorduri și 
tratate la care România a 
devenit parte. Afirm fără 
teama de a greși că în 1997 
dezbaterea parlamentară a 
’ost inexistentă, lupta de idei, 
jșijderea.

însă, ca tot românul, eu 
sunt optimist. Cred că

Opinii consemnate de 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

0 Mai pleacă un 
ministru.

Ultimul mare scandal 
politic al anului 1997 s-a 
consumat exact cu o 
săptămână în urmă,’ luni, 
29 decembrie, când mi
nistrul transporturilor, 
Traian Băsescu, a fost 
admonestat de premierul 
Victor Ciorbea pentru 
“încălcarea disciplinei 
guvernamentale” și somat 
să-și dea demisia, ceea ce’ 
“indezirabilul” ministru a și 
făcut. Chestiunea a generat 
controverse acute și nu 
este încă rezolvată.

0 Concediu paternal.
Guvernul a adoptat, la 

începutul săptămânii 
trecute, un Proiect de Lege 

privind concediul paternal. 
Conform actului normativ, 
tații au dreptul la un 
concediu paternal de cinci 
zile lucrătoare, cu 
posibilitatea de prelungire 
cu alte 10 zile, cu condiția 
de a-și fii achitat, la zi, 
asigurările sociale de stat 
prevăzute de lege. Proiectul 
urmează să fie înaintat 
Parlamentului.

e

0 Jocurile de noroc, 
legalizate.

Un alt proiect de Lege 
adoptat de curând de 
Guvern se referă la orga
nizarea și funcționarea 
jocurilor de noroc. Prin 
noul act normativ sunt 
permise numai acele jocuri 
de noroc ale căror rezultate 

nu pot fi influențate de 
nimeni. Jocurile de tip pira
midal (sistem “Caritas”) 
constituie infracțiune și 
sunt pedepsite cu închi
soare de la 6 luni la 3 ani.

0 Mihai 1 va sta mai 
mult în țară.

Cu ocazia împlinirii a 50 
de ani de la abdicarea sa 
forțată de la tronul 
României, la 30 decembrie 
1947, fostul suveran Mihai 
I, aflat în țară împreună cu 
întreaga familie, s-a 
întâlnit, separat, cu 
reprezentanții presei 
centrale din Capitală și cu 
membrii Guvernului 
Ciorbea, a vizitat Tele
viziunea Română. De
clarațiile sale de a sta mai 

mult în țară și de a se 
implica în viața politică, 
de a lăsa moștenirea și 
prerogativele sale fiicei 
mai mari, Principesa Mar
gareta, au produs agitație 
și confuzie în viața 
publică românească.

0 Regrete pentru 
Adrian Severin.

Fostul ministru de ex
terne al României, Adrian 
Severin, este regretat la 
Budapesta. Purtătorul de 
cuvânt al MAE ungar a 
spus că Adrian Severin a 
contribuit personal la re
lansarea și dezvoltarea 
relațiilor dintre Ungaria 
și România. Probabil că 
„Recomandarea 1201” din 
tratatul bilateral, mai 
ales, să fi decis o ase
menea apreciere. •

PfUV/fU/N URMA, 
de 'a Sîntămărie Orlea, de 
construcție la noul sediu al 
Consiliului județean, Prefecturii și 
Primăriei municipiului Deva, 
lucrărle de reparații de la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane, cele 
de extindere a rețelelor de 
introducere a gazului metan într-o

- Cum apreciați, stimate die 
președinte, activitatea desfă
șurată în anul 1997 de instituția 
pe care o,conduceți?

- Anul pe care abia l-am 
încheiat n-a fost unul ușor pentru 
administrația locală sau județeană 
Hunedoara. Asta datorită în primul 
Jand bugetului de austeritate, care 
n-a acoperit integral necesitățile 
sau mai bine zis posibilitățile de 
execuție a lucrărilor edilitar- 
'gospodărești și de investiții ale 
județului nostru.

■ Care au fost principalele 
realizări ale anului?

- Cele mai concludente, mai 
importante, de mai mare 
anvergură și valoare au fost în 
domeniul investițiilor, cu prioritate 
cele privind alimentarea cu apă în

, Valea Jiului - atât lucrarea veche, 
I cât și demararea celei noi -, dar și 
I cefe de dezvoltare a uzinei de apă

GÂNDURI ÎNAINTE
nemulțumiri, toată lumea 
înțelegând că atâta avem atâta 
putem consuma. Și ma refer mai 
ales la cerințele de întreținere și 
reparații ale drumurilor, cerințe mari 
la o rețea de 1600 de kilometri, din, 
care doar-600 de kilometri sunt 

. asfaltați, dar am reușit, cu sprijinul

Convorbire cu dl ing. GHCORGHC 
BARBU, președintele Consiliului 

___ județean Hunedoara
serie de localități rurale etc.

- Pe lângă lucrările de 
investiții?

- Aș evidenția conducerea 
riguroasă, echilibrată a bugetului 
Consiliului iudețean, fără probleme 
deosebite, care, chiar dacă nu a 
adus mari satisfacții, nu a creat

Guvernului, să demarăm acțiunea 
de pietruire a drumurilor comunale. 
Mai pot aminti, ca rezultate pozitive, 
acțiunile din domeniul protecției 
copilului, ca și pe cele de relații 
externe - colaborarea în cadrul 
Adunării Regiunilor Europei, de 
conlucrare și înțelegere cu cantonul

Jura din Elveția și cu județul Vas 
din Ungaria -, relații intense și 
benefice pentru imaginea 
județului Hunedoara. Sigur, au 
fost și altele, după cum au existat 
și anumite neîmpliniri. Presa le- 
a reflectat cu obiectivitate în ■ 
cursul anului trecut.

■ Ce priorități stau, die 
președinte, in acest nou an, 
1998, pe agenda Consiliului 

Județean ?
- Și în acest an avem multe 

lucruri de înfăptuit. Dar dacă mă 
întrebați de priorități o să mă re
fer pe scurt la câteva. Numărul 
unu rămâne finalizarea investiției 
începute în 1993 în Valea Jiului, 
respectiv execuția aducțiunilorși

Convorbire consemnată 
de Dumitru GHEONEA

(Continuare in pag. 8) Foto: Anton SOQACt
de sărbătorile de iarnă.
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CE 5E ȘTIE DESPRE MODIFICĂRILE 
LA LEGEA 1B/1391?

ZOD/ACUL FLORAL

Răspunzând semnalelor 
și întrebărilor primite de 
la cititorii interesați de 

| cunoașterea conținutului Legii 
nr. 169/1997, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 299 din 4 
noiembrie 1997, care modifică 
și completează Legea fondului 
funciar - nr. 18/1991 - aducem 
în atenție câteva chestiuni de 
esență. Acestea se referă la 
persoanele îndreptățite să 
solicite reconstituirea dreptului 
lor de proprietate asupra 
pământului și a pădurilor, la 
acțiunile ce trebuie întreprinse 
în acest sens, precum și la 
suprafețele la care au dreptul.

Așa cum prevede art. 9, 
pct. 3 din Legea 169, sunt 
îndreptățite a beneficia de 
dispozițiile ei în primul rând 
persoanele cărora li s-a 
reconstituit dreptul de pro
prietate și pentru diferența 
dintre cele 10 ha de familie și 
cea adusă în CAP sau carea 
fost preluată în alt mod. în 
același timp de prevederea 
respectivă beneficiază și 
persoanele cărora li s-a recon
stituit dreptul de proprietate, 
dar cărora li s-a aplicat o cotă 
de reducere ce a depășit 5 la 
sută și pentru suprafața de 
teren ce a reprezentat această 
cotă (pct. 3, art. 9, alin. 2), 
precum și persoanele fizice 
cărora li s-a stabilit calitatea de 
acționar sau de locator - cei 
care au dat cu arendă 
suprafața lor de teren - putând 
solicita reconstituirea dreptului

Ar trebui drumuri bune și utilaje agricole'
La Primăria Peștișu Mic, în 

luna decembrie a anului abia 
încheiat, am discutat cu primarul 
Florentin Hărău și cu secretarul 
Liviu Goia despre problemele 
cotidiene ale oamenilor, despre 
nevoile și dorințele lor. La acea 
dată se verificau documentele 
depuse de oameni după apariția 
modificărilor la Legea 18 și 
volumul de lucru era mare 
întrucât destui solicitau 
suprafețe de pădure în principal. 
Se afla în lucru și introducerea 
gazului metan în Peștișu Mic, 
pregătindu-se demararea 
lucrărilor în satul Mînerău.

Deși comuna are sate 
împrăștiate pe o mare suprafață 
lucrătorii Primăriei Peștișu Mic 
declarau că se întâlnesc cât de 
des pot cu locuitorii din satul 
centru de comună dar și cu cei 
din Josani, Valea Nandrului, 
Nandru, Mînerău, Ciulpăz, 
Dumbrava, Almașu Mic sau Cu
tin. Află astfel necazurile și 
doleanțele celor 1200 de suflete 

^cât are comuna. Și dacă satele

LUNI
5 IANUARIE

i .. 12.05 Pasiuni (s/r) 14.10
I Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
| dansului (r) 16.00 Emisiune 
| în Lțmba maghiară 17.35 
| Casa de piatră (s) 18.00 
| Arhive românești. O istorie a 
| Tr^isilvaniei (V) 18.30 Ca- 
| mera ascunsă. Farse cu 
| vedere 19.00 Sunset Beach 
| (s, ep. 122) 19.50 Agenda 
| Muzelor 19.55 Doar o vorbă 
| săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
■ meteo, ed. specială, sport 
| 21.15 Baywatch (s, ep. 130) 
*22.15 Fețele schimbării 

(talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Scena 0.00 Ca
nary Wharf (s) 

de proprietate și pentru 
diferența de peste 10 ha de 
familie, chiar și în condițiile 
când reconstituirea urmează 
să fie făcută în mai multe 
localități sau de la autori diferiți, 
ca și acționarii/locatorii cărora 
le-a fost aplicat un coeficient de 
reducere mai mare de 5 la 
sută.

Beneficiază de dispozițiile 
legii și persoanele fizice 
(moștenitorii acestora) ale 
căror terenuri cu vegetație 

CINE POATE SOLICITA RECONSTITUIREA 
DREPTULUI DE PROPRIETATE

forestieră au fost trecute în 
proprietatea statului prin 
efectul unor acte normative 
speciale care pot să ceară 
reconstituirea dreptului de 
proprietate și pentru diferența 
de peste un ha, dar nu mai mult 
de 30 de ha de familie - pct. 
27, art. 41, alin. 1, cât și foștii 
composesori (moștenitorii lor), 
foștii moșneni sau răzeși - pct. 
31.

Cetățenii români cu 
domiciliul în străinătate și foștii 
cetățeni români care și-au 
redobândit cetățenia, indiferent 
dacă și-au stabilit sau nu 
domiciliul în țară, pot face 
cerere de reconstituire a 
dreptului de proprietate pentru 
suprafețele de teren agricol 
sau forestier - art. 42, pct. 32, 
ca și persoanele care nu au

sunt electrificate, chiar și cele 
mai depărtate de centru, 
drumurile de acces spre acestea 
n-au o stare mulțumitoare. în 
Peștișu Mic s-a început 
repararea drumurilor dar s-a și 
oprit înainte ca rezultatele să fie 
cele dorite. O altă problemă care- 
i frământă pe localnici este cea 
a utilajelor agricole de care ar 
avea nevoie ca să-și lucreze 
pământul. Am reținut că s-au 
identificat soluții pentru 
rezolvarea ei, utilajele urmând să 
fie plătite în timp cu produse 
agricole. Firește dacă se vor 
realiza înțelegerile preconizate. 
Ar mai fi și alte motive de 
nemulțumire, ca de pildă 
desființarea cursei Hunedoara- 
Popești, sau făptui că deși sunt 
multe buticuri mărfurile tot 
scumpe rămân.

în anul încheiat s-au cheltuit 
câte 20 de milioane de lei pentru 
sănătate și învățământ și 60 de 
milioane de lei pentru iluminatul 
public. Au fost refăcute primăria, 
dispensarul medical și școala din

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

12.45 Ecranul (r) 13.30 Club 
2020 (r) 14.00 Conviețuiri. 
Remember ’97 15.10
Surfiștii Aerului (D.A) 16.00 
Micaela (S, EP. 92) 16.50 
Cristal (s, ep. 182) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Em. cu liceeni 19.10 O 
altă putere (mag.) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! Maternitatea 
prematură 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 7) 20.55 Doar o vorbă săț- 
I mai spun! (r) 22.00 Amore! 
(co. SUA 1993)

ANTENA I
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.00 Orășelul 

depus cereri în termenul 
stabilit inițial de Legea 18/ 
1991.

Cu referire la procedură, 
persoanele îndreptățite la 
reconstituirea dreptului de 
proprietate trebuie arătat că 
acestea vor întocmi o cerere 
care va cuprinde datele: 
numele și prenumele, 
domiciliul, calitatea de titular 
sau de moștenitor asupra 
dreptului de proprietate, 
suprafața de teren ce trebuie 

reconstituită. Firește că la 
cerere vor fi anexate copii 
xerox de pe titlul de proprietate 
ce le-a fost emis, de pe 
procesul verbal sau fișa de 
punere în posesie, de pe 
actele doveditoare a dreptului 
de proprietate, precum și o 
declarație pe proprie răs
pundere în care se va 
menționa suprafața totală de 
teren ce a fost atribuită în 
proprietate prin reconstituire 
sau constituire de familie cu 
toate că acest lucru s-a făcut 
în mai multe localități sau de 
la mai mulți autori.

Cererile și documentele 
menționate se depun la 
primăria (consiliul local) 
localității sau a localităților în 
raza cărora se află terenul 
pentru care va urma să fie

Mînerău. De altfel toate școlile 
cu clase l-IV (și din Nandru, 
Valea Nandrului, Josani și 
Ciulpăz) sunt în stare bună și 
au lemne pentru anotimpul 
rece. Doar cea din Peștișu Mic 
s-a închis în acest an școlar, 
unicul elev din sat urmând 
cursurile la Josani.

Judecând după numărul 
beneficiarilor de ajutoare 
sociale - 9 - locuitorii acestei 
comune nu sunt prea săraci. 
Faptul se explică prin aceea că 
mulți lucrează în combinatul 
hunedorean, dețin pământ și 
sunt oameni harnici. Asta nu 
înseamnă că problemele i-au 
ocolit în anul trecut. Și probabil 
vor mai avea și în acesta unele 
din problemele deja 
menționate ori provocate de 
posibile inundații întrucât 
pârâul ce trece prin fața 
primăriei ar avea nevoie de... 
curățenie generală (începând 
cu înlăturarea vegetației).

_________ Viorica ROMANy 

fantastic (s/r) 9.40 Cape 
Canaveral (s/r) 10.30 O 
prințesă îndrăgostită (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.10 între prieteni 
(talkshow/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Dempsey și 
Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 
Country Club 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea" afa
cerilor 19.45 Blestemul 
vikingului (f.a. Canada 1991)
21.30 Viitorul începe azi (s, 
ep. 17) 22.30 Fetele de la 
Lido (f. Franța 1995, p. I)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 

reconstituit dreptul de 
proprietate privată. De men
ționat că cererile se depun 
personal sau se expediază 
prin poștă cu confirmare de 
primire, în termen de 90 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a Legii 169/1997, 
respectiv între 4 noiembrie 
1997 și 4 februarie 1998. 
Primarul sau secretarul 
consiliului local sunt obligați 
să menționeze pe confir
marea de primire numărul de 
înregistrare a cererii și data 
primirii. Nerespectarea 
prevederilor atrage răspun
derea administrativă, discipli
nară și civilă a acestora. Cei 
ce se consideră nedreptățiți 
în vreun fel de nerespectarea 
procedurii pot face contes
tație la comisia județeană de 
aplicare a legii, iar împotriva 
hotărârii comisiei respective 
se poate face plângere la 
judecătoria în raza.căreia 
este situat terenul în cauză.

Privind suprafața de teren 
la care este îndreptățit 
titularul sau moștenitorul 
trebuie spus că aceasta este 
dată de limitele stabilite prin 
actele care le atestă această 
calitate, dar nu poate depăși 
suprafața prevăzută la art. 3, 
lit. h din Legea nr. 187/1945 
de familie dacă este teren 
arabil sau de 30 de ha de 

/amilie pentru terenurile cu 
destinație forestieră.

Nicolae TÎRCOB

Pe de o parte este 
îmbucurător faptul că și în 
județul nostru au apărut, 
până acum, peste 560 de 
unități private având ca 
profil al activității achi
ziționarea, prelucrarea și 
valorificarea produselor 
agricole. Dacă din acest 
punct de vedere se poate 
spune că lucrurile stau

IM
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relativ bine, trebuie arătat 
însă, pe de altă parte, că 
lipsa se resimte mai acut în 
privința apariției unităților 
puternice de producție, care 
să asigure resursele de 
materie primă necesare 
prelucrării. Poate va veni și 
revigorarea mult așteptată 
în perioada următoare. (N.T.)

neliniștit (s/r) 9.45 Lumea 
filmului (r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Procesul etapei (r) 
12.25 Formidabilul II (f/r)
14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 17) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 
Deșteaptă-te române! 
(talkshow) 18.25 Știrile
PRO TV 18.30 Știi și câștigi! |
(cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 All That Jazz (f. muz. 
SUA ’78) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Familia Bundy (s, 
ep. 254) 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 19) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.45 
Apartamentul (co. SUA ’60) 
2.45 Pulsul financiar

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
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FLOAREA 
SOARELUI 
(persoanele născute 
în zilele de 1, 10, 
19,28). Sunteți dina

mic, expansiv, plăcut. 
Uneori, tiranic cu ceilalți. 
Trebuie să vă învingeți de
fecte ca impulsivitatea și 
imprudența, severitatea 
excesivă sau nesince- 
ritatea. Aveți nevoie de a fi 
în centrul atenției, urmăriți 
un scop anume.

Trăsătura definitorie - 
generozitatea. Zile favo
rabile - duminică și luni.

BUJORUL (persoanele 
născute în zilele de 
2,11,20,29). Dați dovadă de 
perseverență în orice 
situație, uneori de încăpă
țânare. Vă place natura și 
activitățile practice sunt 
îndreptate spre un trai 
confortabil. N-ar strica mai 
mult curaj. Nu puteți trăi 
singur, sunteți pasionat și 
posesiv.

Zile favorabile - du
minică, luni, vineri.

PAPUCUL DOAMNEI 
(3,12,21,30). Nu suportați 
prea mult același decor. 
Vă marchează o nestinsă 
curiozitate; tindeți să fiți 
superficial, împrăștiat. 
Mizați prea mult pe o 
singură carte, iar riscurile 
asumate pot duce la eșec 
total. Se poate remarca 
gustul pentru noutate în 
jocul iubirii.

Trăsătura definitorie - 
instabilitatea. Zile favo
rabile - sâmbătă, dumi
nică, luni.

ALBĂSTREAUA (cei 
născuți în zilele de 
4,13,22,31). Cea mai de 
seamă trăsătură este 
fidelitatea. Mare nevoie de 
stabilitate; nu vă aven
turați în acțiuni nesăbuite. 
Vă place ordinea, buna 
organizare. Dați dovadă de 
înțelegere față de ceilalți 
Sunteți loial față de 
persoana iubită. Dificul
tate în exprimarea simțâ- 
mintelor, ceea ce vă adu:e 
amărăciuni.

Trăsătură definitorie - 
fidelitatea. Zile favorable - 
sâmbătă, duminică, luii.

IRISUL (pesoaiele 
născute în zilele 5,1423). 
Mare adaptabilitate la 

mediu. Sunteți 
șimpatic, areți o 
inteligență 
remarcabili și vă 
dovediți sociabil. 
Deși agreabil, 

puteți deveni un vulcan în 
plină activitate. Nu 
suportați să vi se încalce 
libertatea. Vă va subjuga 
gustul pentru jocul 
seducției.

Trăsătura de'initorie - 
dinamismul; zile favo
rabile - miercuri și vineri.

. ZODIACUL FLORAL

MACUL (persoanele 
născute în zilele de
6.15.24) . Aveți intuiție, 
faceți profesii în toată 
regula. Sunteți sensibil, 
rafinat, vă cufundați în 
reverii adânci. Este 
necesar să vă rațio
nalizați contactul cu 
realitatea. Sunteți ro
mantic și așteptați idealul 
în dragoste.

Trăsătura definitorie - 
senzualitatea; zile noro
coase - marți, joi, vineri.

ORHIDEEA (pesoanele 
născute în zilele de
7.16.25) . Simț al datoriei 
foarte dezvoltat, sunteți 
expus unor 
frustrări și <<✓ v 
dezamăgiri, • \ 
Evitați con- 
flictele care vă w 
consumă nervii. Sunteți 
genul care este gata 
oricând să ajute pe cei 
din jur în mod 
dezinteresat. Vă mar
chează viața de zi cu zi o 
tristețe. Este reco
mandabil să călătoriți. 
Sunteți pretențios în 
alegerea partenerului.

Tiăsătură definitorie - 
intransigența sentimen
tali; zile favorabile: 
duninică și luni.

MARGARETA 
(persoanele născute în
8,17,26).  Perseverență în 
susținerea punctelor de 
»edere, temeritate în 
:oate împrejurările, 

Sunteți modest. 
Aveți prieteni 
puțini, dar de 
nădejde. 
Calitățile p 
care vi 
dezvoltați su 

prudența și clarviziunea 
Sensibilitate și suscepti
bilitate. Sunteți tandru: 
viața sexuală nu este 
hotărâtoare în raporturile 
sentimentale.

Fragilitatea este 
trăsătura definitorie; ziue 
favorabilă - sâmbăta.

I

TRANDAFIRII
(persoanele născute îr 
9,18,27). Sunteți tempe
ramental și impulsiv
Manifestați curaj 
până la sacrificiu. 
Familia și prietenii 
se pot baza pe 
dumneavoastră. 
Idealurilor dv le 
veți consacra 
întreaga energie. îr 
dragoste nu sunteți loia 
pentru mult timp une 
singure persoane. Vi 
dăruiți fără rețineri 
persoanei iubite ș 
așteptați să vi s< 
răspundă la fel.

Trăsătura definitorii 

i

este pasiunea; zili 
favorabile - marți, joi 
vineri.

i



5 IANUARIE 1998 Cuvântul liber

Dintre lucrările de refe
rință ale marelui nostru istoric 
și academician enumerăm: 
Legăturile Bisericii Ortodoxe 
Române din Transilvania cu 
Țara Românească și Mol
dova în secolele XVI - XVIII; 
Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, manual pentru 
Seminariile teologice, Ed. I și 
a H-a, - Sibiu 1972 și 1978; 
Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, pentru Institutele 
Teologice, 3 voL, București, 
1980-1981; începuturile 
Mitropoliei Transilvaniei, 
București, 1980; Politica 
statului ungar față de biserica 
românească din Transilvania 
în perioada dualismului 1918, 
Sibiu, 1986; Istoria mănăstirii 
Prislop, Arad, 1986; Dicționar 
Ortodox Teologic Român ș.a.

Dintre personalitățile mar
cante ale Ortodoxiei româ
nești care l-au caracterizat pe 
distinsul academician în 
termenii cei mai aleși aș 
enumera pe Întâi Stătătorul 
Bisericii Ortodoxe Române, 
PF. patriarh Teoctist care în 
cuvântul înainte al istoriei 
Bisericii Ortodoxe Române, 
ed. a Ht-a, București, 1987, 
spunea: “Cu ajutorul bunului 
Dumnezeu punem din nou la 
îndemâna elevilor semi
nariști, a preoților și a tuturor 
iubitorilor trecutului nostru 
bisericesc românesc, cea de 
a treia ediție a manualului de 
Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, alcătuit prin osârdia 
părintelui profesor Mircea 
Păcurariu. Se cunoaște 
însemnătatea istoriei în 
vederea pregătirii pentru 
slujirea Sf. Altar. între 

disciplinele seminariale, 
istoria Bisericii Române 
îndreaptă luarea aminte a vii
torilor preoți spre cunoașterea 
trecutului nostru bisericesc, 
bogat în înțelepciune și pilde. ” 

Legat de dascălul de 
teologie și fiu al ținuturilor 
hunedorene, PS. Episcop Dr. 
Timotei Seviciu, în Prea- 
cuvântarea la “Istoria 
Mănăstirii Prislop", apărută la 
Arad în 1986, caracteriza pe 
fiul Episcopiei în termeni de o 
aleasă prețuire prin:

Acad. MIRCEA I. 
PACURARIU • 
remarcabil om 

fle fcultursi 
hunedorean (II]

“Viziunea de fapt a 
autorului lucrării este centrată 
pe ideea eforturilor perma
nente pentru realizarea 
idealurilor de libertate și 
unitate bisericească și 
națională a poporului nostru și 
totul se prezintă într-o 
armonioasă alcătuire reflec
tând sobrietate și elan, fresca 
de anvergură a faptelor 
istoriei și a mărețelor perso
nalități ce le-au patronat. 
Folosul cititorului rezidă apoi 
în satisfacția superioară ce- o 
încearcă prin redescoperirea 
unui trecut magnific sub 

unghiul ineditului, cu 
imboldul spre tot ceea ce 
însemna gând închinat legii 
românești, simțământ 
patriotic, voința propășirii, 
întocmirea lucrării ce ne stă 
de-acum la îndemână, pe 
lângă aceea că urmează 
tehnica propriu-zisă, 
tradițională, se impune 
printr-o expresivitate aparte, 
edificatoare, antrenantă. 
Descrierile sunt la înălțimea 
unor adevărate opere de 
specialitate, comunicând, 
odată cu interesantele date 
și emoții ziditoare, în așa fel 
încât nu mai avem în față 
doar simpla tâlcuire a unei 
pisanii sau unui hrisov, ci 
unul din volumele de seamă 
ale istoriei noastre bise
ricești. Fondul scrierii, 
constituit din elemente de 
certă valoare și însemnate, 
cu toate conexiunile lui, nu 
reprezintă altceva decât 
interpretarea firească pen
tru simbolul a ceea ce este 
permanent valabil în viața 
obștei noastre."

Deplin evident, Mircea I. 
Păcurariu este descen
dentul uneia din cele mai 
vechi familii românești 
conturând una dintre cele 
mai bogate și valoroase 
opere istorice cu care se 
mândrește Hunedoara, ca 
localitate genealogică, 
Sibiul ca centru spiritual- 
teologic și România ca 
patrie a unui om modest, 
măreț cadru didactic și 
valoros om de știință.

Pr. dr. 
loan Octavian RUDE ANU

FOTBALUL DIN SALA CAUTAT, APRECIAT 
Convorbire cu prof. IVI ir ce a Sîrbu, 

președintele Asociației Județene de fotbal
-Die președinte, câteva zile Ia rând, Sala 

sporturilor din Deva, spectatorii deveni au fost 
gazde și martori la două turnee ale fotbalului 
juvenil...

- Așa este. între 22-24 decembrie s-a 
desfășurat finala de zonă a Cupei speranțelor - 
Memorialul Ghcorghc Ola organizat de FRF și 
Asociația județeană de fotbal, la care au participat 
12 echipe din grupa mare (născuți în 1985) și 12 
formații de la grupa mică ( născuți în 1986). Au 
participat echipe din Reșița, Blaj, Cugir, Oravița, 
Sebeș, Alba lulia, Orăștie, Deva, Certcj, Brad. Cu 
acordul tuturor reprezentanților echipelor 
participante, a avut loc tragerea la sorți a celor 8 
grupe - 4 la grupa mică și 4 la grupa marc și apoi 
s-a derulat programul partidelor. După un 
însemnat număr de jocuri în grupe și semifinale, 
în finala la grupa mică, CSS Reșița (antrenor 
Todor Negrea) a învins cu 2-1 pe CSM Reșița și 
va participa la finala pe țară. La grupa mare finala 
s-a disputat între Dacia Orăștie (antrenor Andrei 
Stoica) și Fotbal Start ’91 Deva (antrenor D-tru 
Cojocaru). A învins Dacia Orăștie cu 4-0 care 
repetă performanța de anul trecut, când a fost 
prezentă la finala pe țară.

- Al doilea turneu?
- Direcția județeană pentru Tineret și Sport, 

director prof. Dorin Reclaru, împreună cu A.j.F. 
au inițiat și organizat prima ediție a “Cupei

Cetății” de minifotbal - tineret. Ia care au fost 
prezente formațiile Steaua București (antrenor 
Robert Niță), FC Corvinul Hunedoara (N. Jurcă), 
ASA Aurul Brad (prof. Gh. Pctrișor) și 
selecționata municipiului Deva (Gh. Țurlca și M. 
Biriș). Pe primul loc s-a clasat Steaua, care în 
meciul decisiv a învins la scor (16 - 5) pe 
Corvinul. Din județul nostru o frumoasă 
comportare a avut-o ASA Aurul Brad, ce a învins 
pe Corvinul și Selecționata municipiului Deva, 
fiind învinsă doar de Steaua.

- Cum apreciați calitatea celor două turnee, 
organizarea lor?

- în ambele competiții s-au desfășurat multe 
meciuri de un ridicat nivel tehnic și spectacular, 
apreciat și de iubitorii fotbalului, ceea ce atestă 
preocuparea ce există la uncie cluburi și secții de 
fotbal (în ciuda greutăților financiare existente) 
pentru creșterea tinerei generații, a schimbului de 
mâine în fotbal și nu în ultimul rând a unor inimoși 
antrenori - notați și mai sus - care se dedică muncii 
cu tinerii fotbaliști din rândul cărora, în curând, 
vor promova la juniori și apoi la “echipa mare”. 
Doresc să mulțumesc și pc această calc comisiilor 
de organizare, prof. D. Reclaru, Pavcl Marincău, 
Grigore Macavei, Iosif Molnar, Achim Nichif, 
D-tru Cojocaru, Mircl Biriș, întregii brigăzi de 
arbitri și colegilor noștri de la Sala sporturilor.

Sabin CERBU

Urarea colacului m obiceiul colindatului adus de formația din Lapugiu de Sus.. 
Foto: Anton SOC AC!

FINALA DE pCuna Cetății”!

' Dacă ar trebui să ne 
1 referim la dotarea tehnică 
j actuală a agriculturii hune- 
, dorene s-ar putea spune că
■ (fără a exagera cu nimic) în 
i ciuda opreliștilor de ordin eco-
• nomic din ultimii ani, aceasta
• s-a îmbunătățit simțitor, deși 
J până la atingerea stan- 
, dardelor europene în materie 
i mai avem destule lucruri de 
i făcut. Ca dovadă, în ceea ce
• privește dotarea cu tractoare 
1 fizice dispunem de peste 
J 3200 astfel de utilaje de 
J diferite puteri, aflate în special 
i în proprietate privată, ceea ce
■ înseamnă că suprafața
• arabilă raportată la un tractor 
1 reprezintă acum sub 40 de ha.
• Există deci, se poate spune, 
J aproape suficientă forță 
i mecanică pentru a face față
■ volumului de lucrări ce trebuie 
i efectuate mecanizat. Rea- 
1 litatea din teren contrazice 
1 însă oarecum o asemenea 
J constatare, fie și numai dacă 
, avem în vedere că din toamna
■ trecută au rămas nearate 
i câteva zeci de mii de ha, din
• 

această cauză, în situația 
când lucrarea respectivă nu se 
va realiza în cursul acestei 
ierni, putându-se înregistra 
pierderi din recolta anului 
1998 ce se ridică undeva în 
jurul a 40.000 tone produse 
agricole, însemnând în 
expresie valorică echivalentul 
a cel puțin 10 miliarde de lei 
venituri bănești neobținute de 
către producătorii agricoli. în 
legătură cu această chestiune 
nu este nevoie să facem mai 
multe comentarii, concluzia 
fiind cât se poate de clară 
pentru proprietarii de pământ 
și posesorii de tractoare.

în același timp, nu sunt 
lipsite de importanță, dacă ne 
referim la situația cerealelor 
păioase din anul trecut, nici 
pierderile înregistrate ca 
urmare, pe de o parte, a con
dițiilor climaterice mai puțin 
favorabile, cu ploi în exces, iar 
pe de alta a folosirii cu ran
dament scăzut a combinelor. 
Specialiștii apreciază că din 
cauzele amintite producția la 
ha a fost diminuată cu cel puțin

1000 kg, însemnând o • 
pagubă de peste 9 miliarde * 1 
iei. ;

Și de această dată, 
echipele hunedorene de copii 
născuți în anii 1985 și 1986 
(grupele mică și mare) au fost 
reprezentate cum se cuvine 
unor gazde cunoscute în 
fotbalul românesc. Deși au 
avut adversari puternici - din 
Reșița, în mod deosebit, dar 
și din Deva, Brad, Cugir, Alba 
lulia și alte localități, tinerii 
fotbaliști de la Dacia Orăștie 
au reușit o nouă calificare în 
finala pe țară la grupa mare 
născuți 1985.

Antrenorul lor, Andrei 
Stoica, conducerea clubului 
FC Dacia Orăștie merită 
felicitări și le urăm succes în 
finală!

Evident că astfel de , 
pierderi pot să fie evitate cu ■ 
condiția ca acum, pe timpul ■ 
iernii, să fie acordată > 
maximă atenție executării 1 
reparațiilor și reviziilor nece- J 
sare ia tractoare și la , 
întreaga gamă de utilaje ■ 
agricole care se vor folosi în ■ 
campaniile agricole ale > 
anului1998. Adevărații 1 
gospodari știu că de starea 1 
de funcționare a utilajelor J 
depinde decisiv soarta , 
producției agricole, orice ■ 
întârziere sau slaba calitate • 
a lucrărilor influențând 1 
negativ recolta. Stă, deci, în 1 
puterea proprietarilor de J 
pământ și a posesorilor de , 
utilaje să evite pagubele de ■ 
dimensiunea celor amintite, i 
condiția esențială con- 1 
stituind-o folosirea cu 1 
randament ridicat a dotării J 
tehnice existente. ,

■
Nicoiae TÎRCOB »

ÎÎ-? MULȚUMIRI
ZONĂ “CUPA i|a minifotbal 1| ARBITRILOR 

SPERANȚELOR”} —'1
1 1

DESPRE SPORT
“Sportul este o cunoștință, ca filozofia, 

și sport-manul este un savant, întocmai ca 
Laplace sau Claude Bernard. Nu vă uitați de 
sus la învățatul mușchiului și al încheieturii; 
el stă pe același plan cu Confucius și Pasteur. 
Creierul tot un mușchi este: ce-mi pasă că 
funcționează dedesubtul jartierei sau în cercul 
de piele al pălăriei!”

Tudor Arghezi (1928)
7;- “Sportul face în adevăr parte dintre 

marile realități constructive ale societăților de 
astăzi. Sportul nu este unul din aspectele 
vieții de astăzi, cum ar fi viața teatrală, 
științifică sau religioasă, ci este însăși viața 
actuală. Fenomen corelativ cu genul de 
producție al societăților industrialiste, sportul 
dă replica unora din relele de care aceste 
societăți suferă, încercând să le compenseze 
și să le amendeze".

Tudor Vianu (1931)
'b “în existența tinerimii, printr-o lentă dar 

sigură întoarcere la antichitate, sportul ocupă 
azi atâta loc încât amenință - cred unii - șă 
întunece celelalte activități ale spiritului. în 
realitate sportul este ostil Intelectualității 
numai întrucât cultura îl disprețuiește și nu-i 
dă expresia literară cuvenită spre a-l menține 
în marginile unei echilibrate manifestări de 
vitalitate”.

George Călin eseu (1932)

■ Să nu uităm că "bunicul automobil” a 
evolut de la 25 km pe oră în secolul trecut la cei 
peste 120 km pe oră ai secolului actual.

■ Avionul - cea mai năstrușnică invenție 
omenească -, a parcurs în numai câteva decenii 
(primul zbor: frații Wright la sfârșitul secolului 
trecut) cea mai rapidă evoluție, ajungând astăzi 
la un record uluitor (7000 km pe oră!) și la prima 
lui treaptă de perfecțiune: racheta cosmică.

■ Rezistența omenească rămâne un 
mare semn de întrebare. Toată lumea se în
treabă până unde pot fi limitele ei. Maratonul se 
aleargă astăzi sub 2 ore și 10 minute. Femeile, 
care parcurgeau la început aceeași distanță 
diabolică cu mult peste ?ft>re, au ajuns astăzi la 
timpii pe care îl parcurgeau cândva, victorioși, 
Zatopec și Mimoun (2 ore și 25 minute).

■ De atâtea ori a fost străbătut în înot 
canalul Mânecii, încât înotătorii au trecut la 
excentricitate (dus și întors, noaptea, cu 
picioarele legate). Recordurile de durată, ca 
performanța lui Bergamini (120 km în 33 ore, 
Triest - Veneția), sunt frecvent depășite. Astăzi, 
recordurile au ajuns la 84 de ore de înot 
continuu și la 481 km distanță: argentinianul 
Ricardo Hoffman pe Rio Parana între orașele 
Corrientes și Santa Elena.

Grupaj de Hie LEAHU

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
r

,l
I La prima ediție a “Cupel I 
I Cetății” la minifotbal | 
‘ organizată de Direcția * 
I județeană pentru Tineret și I 
I Sport și Asociația județeană | 

■ de Fotbal Hunedoara, s-au 
I înregistrat rezultatele:

ASA Aurul Brad - FC | 
Corvinul 6-3; Steaua - . 
Selecționata Municipiului I 
Deva 0-3; Aurul Brad - Steaua | 
1-3; Selecționata Deva -. 
Corvinul 8-4; Selecționata • 
Deva - Aurul Brad 1J6; Steaua | 
- FC Corvinul 16-5!

în urma acestor rezultate 
clasamentul final arată astfel: 
1. Steaua; 2. ASA Aurul Brad; 
3. Selecționata Municipiului 
Deva șl 4. Corvinul. Golgeterul 
competiției Călin Naghi 
(Steaua), cel mal tehnic jucător 
Dan Teslaru, cel mai bun 
portar C-tin Luțiu (ambii de la 
ASA Aurul Brad).

â

I

I 
I 
I
I 
I 
I
I

J

Așa cum remarcă și orga
nizatorii acestor importante 
competiții fotbalistice pentru 
micii fotbaliști, dar și pentru 
viitorul echipelor de seniori din 
fotbalul divizionar, la buna 
desfășurare a partidelor o 
contribuție însemnată și-au 
adus-o arbitrii desemnați de 
Colegiul județean al arbitrilor 
(președinte Grigore Macavei): 
Radu Adrian, Alin Cârstoi, Mihai 
Nacu, N. Hărăci, Eugen 
Ambruș, Gh. Roman, loan 
Lavu, fost fotbalist la Vega 
Deva, actualmente la Certej, 
Eduard Kovacs (fost fotbalist la 
Electro Timișoara și acum 
angajat la Certej).

Organizatorii celor două 
turnee de minifotbal în sală țin 
să mulțumească spectatorilor 
ce au venit să încurajeze, să 
stimuleze micii fotbaliști dintre 
care unii pot să devină... 
cunoscuți jucători în fotbalul 
românesc.

1
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Cincinalul în patra ani
Puși pe fapte mari, ca și 

când nu ar fi destule proble
me importante care își aș
teaptă rezolvarea, edilii De
vei sunt mai hotărâți ca nici
odată să schimbe cât mai 
multe dintre numele străzilor 
și piețelor urbei noastre. Zi
cala parafrazată “schimbă
rile multe și dese, cheia ma
rilor succese” pare a fi crezul 
după care se ghidează acți
unile lor. Și dacă atunci când 
este vorba despre lucruri cu 
adevărat importante pentru 
cetățeni, trebuie luni de zile 
pentru a fi adoptate (vezi 
cazul benzinăriilor Shell și 
Mol), la decizii ca cele de 
mai sus se poate ajunge ra
pid la un consens. Mai mult 
încurcând decât să descur
ce, grăbindu-se să voteze 
cât mai multe astfel de hotă
râri, Consiliul local ne aduce 
aminte de apusele vremuri 
când cincinalele se făceau 
în patru ani, raportându-se 
mereu depășiri de plan. Se 
răsucește cineva în mor
mânt văzând zelul mai-ma- 
rilor orașului care, în ritmul 
acesta, nu vor avea nevoie 
nici măcar de patru ani pen
tru îndeplinirea “planului”.

Nu cu mult timp în urmă

Informații din Vălisoara
_?____________________ ’____________ z

Dotări
Recent, Primăria comunei.

Vălișoara a fost dotată cu un au
toturism Dacia 1310, cu copiator, 
televizor color, mașină de scris 
electronică. Prin grija autorităților 
locale în anul 1997 s-au refăcut 
zugrăvelile interioare, în Primărie, 
la care se adaugă mai multe 
reparații interioare și exterioare la 
școlile și dispensarul din comună.

Valoarea acestor investiții 
se ridică la circa 120 milioane 
de lei, sumă alocată special 
pentru îmbunătățirea activității 
în principalele instituții publice 
ale localității.

V - ■ ------------

Sunt multe locuri în mu
nicipiile și orașele județului 
unde circulația auto se 
desfășoară foarte greoi din 
pricina traficului auto in
tens din unele perioade ale 
zilei, lată în continuare câ
teva. Cei ce vin de la Hune
doara și vor să intre pe șo
seaua Simeria - Deva în lo
calitatea Sîntuhalm. Aido- 

a fost schimbat numele stră
zii Libertății, acum urmează 
strada C.A. Rosetti și Piața 
Operei. în aceste condiții nu 
poți să nu te întrebi care vor 
fi următoarele?

Este adevărat, Primăria 
propune aceste redenumiri, 
însă ele trebuie analizate, 
discutate, trebuie căutat as
pectul lor practic și abia apoi 
pot fi sau nu adoptate. Altfel, 
după cum s-a întâmplat la 
ultima ședință a Consiliului 
local, riscul este mare să 
cazi în desuetudine. Căci 
numai așa poate fi carac
terizată motivația de schim
bare a numelui străzii C.A. 
Rosetti. Susținăndu-se apar
tenența lui Rosetti la miș
carea francmasonică s-a 
ajuns la concluzia că este un 
motiv suficient pentru ca 
numele lui să nu mai poată fi 
dat unei străzi. Și atunci nu 
poți să nu îți pui întrebarea, 
oare tot ceea ce a realizat 
acest om nu mai înseamnă 
nimic datorită faptului că a 
fost francmason? Nu că am 
avea ceva cu dl dr. Victor 
Șuiaga, un om care a făcut 
cinste prin activitatea sa ora
șului nostru și al cărui nume 
îl va înlocui pe al lui Rosetti,

Telefoane 
mute

De cele mai multe ori când 
plouă în zonă, telefoanele din 
comună sunt mute, ne-au pre
cizat cu indignare câțiva lu
crători din cadrul Primăriei Văli
șoara. Deși s-au făcut nume
roase sesizări la Romtelecom, 
starea telefoanelor a rămas 
aceeași când plouă. Factorii de 
decizie ai comunei speră că 
într-un timp nu prea îndepărtat 
lucrătorii de la telefoane își vor 
găsi timp pentru a le rezolva 
această doleanță.

Propunere
ma se întâmplă lucrurile în 
locul unde se întâlnesc 
străzile ce vin de la Gara 
Simeria cu șoseaua națio
nală ce străbate orașul. Aici 
mijloacele de transport 
sunt nevoite să aștepte 

dar nu suntem de acord cu 
motivele pentru care se face 
respectiva înlocuire.

Pe de altă parte și Piața 
Operei își va schimba nume
le în Ion I.C. Brătianu, însă 
aici lucrurile sunt oarecum 
mai logice întrucât neexis
tând o clădire a Operei, nu 
își are rostul nici actualul 
nume. îngrijorător este faptul 
că nimeni nu se gândește la 
câtă bătaie de cap și chel
tuieli inutile sunt puși cei 
care domiciliază în zonele 
respective. Câte acte trebuie 
schimbate, ce harababură 
se creează. Și asta pentru 
ce? Doar ca să se vadă că 
actualii conducători ai urbei 
au adus schimbarea promisă 
la alegeri? Măcar atât, nu-i 
așa! Dacă altceva nu se 
schimbă, măcar numele stră
zilor să fie altele. Totul până la 
următoarele alegeri când alții 
vor schimba și ei numele pen
tru a pune în practică “schim
barea schimbării”. Și uite așa 
caruselul va funcționa schim
bând ceea ce este mai ușor 
de schimbat, adică numele, 
după fiecare alegeri. Numai 
de ar scăpa nemodificat nu
mele orașului. Măcar atât!

Andrei N/STOR

Potrivit spuselor doamnei 
Mariana Huh, director la că
minele culturale din comuna 
Vălișoara, în ultima perioadă s- 
au alocat 80 de milioane de lei 
pentru reparația edificiilor de 
cultură din localitate.

O atenție aparte s-a acordat 
căminului cultural din Dealul 
Mare unde s-au refăcut zugră
velile exterioare, acoperișul și 
interiorul. întregul "pachet de 
reparații” se estimează a se 
finaliza în primul trimestru din 
1998.

Cornel POENAR
J

foarte mult pentru a intra în 
D.N. 7 și este foarte mare 
pericolul producerii unor 
accidente. Un șofer cu foar
te mulți ani la volan opina 
că în locurile respective 
trebuie instalate neapărat 
semafoare. Punem această 
idee pe care o susținem în 
atenția factorilor în drept 
spre soluționare. (Tr.B.)

Desigur că motivele pen
tru care trebuie să mai aș
teptăm și să ne mai uităm 
mult și bine la porțile nu nea
părat noi, dar deschise ale 
Uniunii Europene, sunt mul
tiple și complexe. Nu este 
nici vremea și nici locul să 
analizăm în detaliu cauzele 
pentru care nu suntem ac
ceptați, deocamdată, decât 
la discuțiile preliminare.

Aducem de această dată 
în prim planul atenției doar o 
singură problemă de ordin 
social, dar care are bătaie 
mult mai lungă, vizând și 
politicul, dar în special eco
nomicul. în acest context, 
avem în vedere ca sursă de 
date cele publicate nu de 
multă vreme de către revista

♦ *

STAREA PĂȘUNILOR ESTE 
ÎNGRIJORĂTOARE

Un profesionist în materie 
de zootehnie, întors de curând 
dintr-o țară occidentală unde nu 
se concepe ca într-o fermă să 
fie crescute și vaci cu lapte care 
dau producții sub 5000 I lapte 
într-o perioadă de lactație, îmi 
spunea că și acum în decem
brie, până n-a căzut zăpada, a 
văzut pe acolo cum animalele 
mai sunt scoase încă la pășu- 
nat.Dar ce pășunat? Totul este 
verde și există abundență de 
hrană în câmp, acolo neputându- 
se discuta decât de pajiști cul
tivate, adică terenuri însămânțate 
cu diferite amestecuri de ierburi, 
care asigură producții de zeci de 
tone de masă verde la ha.

Comparând situația respec
tivă cu ceea ce se întâmplă și 
se întâlnește la noi, se constată 
că există o distanță mult prea 
mare până ce vom putea ajunge 
la un asemenea standard în 
materie de folosire a supra
fețelor destinate producerii fura
jelor. Nu trebuie să fii specialist 
în ale zootehniei pentru a putea 
constata starea jalnică a pășu
nilor naturale, care, cum se 
poate vedea cu ochiul liber, de 
la un capăt la altul al județului, 
arată mai mult a terenuri pără
site. Pe lângă că la noi a fost 
abandonată practica îmbună
tățirii compoziției floristice prin

în satul Cozia s-au desfiin
țat multe gospodării. Cel mai 
depopulat sat al comunei este 
totuși Chergheșul.

• Suprafața totală a comu
nei în componența căreia intră 
cinci sate - Cîrjiți, Almașu Sec, 
Chergheș, Cozia, Popești - este 
de 4575 hectare. Numărul gos
podăriilor este de 335, cu o 
populație de 850 de persoane.

Cu aplicarea Legii 18 nu au 
fost probleme deoarece CAP n-a 

Jost decât la Popești. Nici noua

Bussines Central Europe, 
care a evaluat, în mod con
vențional, firește, că pragul 

. de sărăcie se situează un
deva la un venit minim de 4 
dolari pe zi. Luând în con
siderare un asemenea nivel, 
se poate cu ușurință con
stata diferența netă ce ne 
separă de plutonul celorlalte 
țări candidate și ele la ad
miterea în UE, care în ace
lași timp sunt și preferate în 
această competiție. Așa 
cum relevă datele publicației 
amintite, românii ale căror 
venituri se găsesc sub pra
gul amintit sunt mult mai 
numeroși față de săracii din 
celelalte țări.

Dacă este să vorbim în 
ordine, în timp ce în tara

lucrări de însămânțare și supra- 
însămânțare, în prezent nu e- 
xistă nici unități specializate 
pentru producerea semințelor 
necesare, cum existau înainte 
de 1989. Firește, în astfel de 
condiții singura soluție ce poate 
fi adoptată o constituie recur
gerea la importuri costisitoare.

Cum performanțe în producția 
de lapte și carne nu se pot ob
ține decât asigurând producții 
mari de furaje la unitatea de 
suprafață, rămâne să vedem ce 
se poate face în acest scop pe 
plan local dacă s-a distrus o 
bună bază de producere a se
mințelor și de ameliorare a pa
jiștilor naturale și a celor cul
tivate. Este ușor să ne dăm 
seama despre câtă atenție se 
acordă îmbunătățirii pășunilor 
dacă ținem seama de câți bani 
se alocă în acest scop. în condi
țiile când se percepe ca taxă 
pentru pășunat o sumă sub 10 
mii lei pentru o unitate vită ma
re, adică contravaloarea a mai 
puțin de 4-5 I lapte, este greu de 
crezut că se vor putea aștepta

Pe scurt de la 
Cirjiți 

lege nu va da de lucru celor puși 
s-o aplice căci n-au fost pro
prietăți de peste zece hectare.

• Zece familii beneficiază de 
ajutoare sociale. Pentru aces
tea a fost alocată în acest an 
suma de 9.660.000 lei.

• Creșterea animalelor este 
în zonă o preocupare tradițio

noastră (dacă într-adevăr 
datele statistice reflectă 
realitatea) cam 22 la sută 
din români au venituri si
tuate sub pragul sărăciei, 
în Polonia sub acest prag 
se găsește 12 la sută din 
populație, în Ungaria - 3 la 
sută, în Cehia - 2 la sută, 
iar în Slovenia - 1 la sută, 
lată, așadar, un motiv se
rios ce arată că Europa nu 
are nevoie de atâția săraci 
pe capul ei, preferând în 
acest val țările cu săraci 
mai puțini. Dar ce ne facem 
oare dacă în continuare 
sărăcia ne apasă și pro
centul arătat tot crește me
reu? Rămâne să vedem ce 
se mai întâmplă și după 
anul 2000. (N.T).

creșteri ale producției de furaje 
și, implicit, a celei animaliere în 
comune ca Pui, Toplița, Bă
trâna, Rapoltu Mare, Sarmi- 
zegetusa și altele unde se pro
cedează în acest mod. Nu tre
buie să mergem mai departe cu 
considerațiile, fiind suficient să 
arătăm că în astfel de situații nu 
se pot aștepta prea curând nici 
progrese în domeniul zooteh
niei. Dacă însămânțările și nu 
preînsămânțările de pajiști au 
ieșit din preocupări este trist că 
nici fertilizările nu se mai bucură 
de atenție. Ba mai mult, chiar și 
lucrările simple de curățare a 
vegetației nefolositoare, de gră- 
pare și distrugere a mușuroa
ielor, care au invadat mari su
prafețe, nu mai sunt luate în 
seamă, ceea ce implică în bună 
măsură starea deplorabilă a 
unor pășuni de la Nădăștie, din 
zonele localităților Băcia, Tur- 
daș, Simeria, Pui și multe altele. 
Este în interesul primăriilor și al 
crescătorilor de animale ca în 
perioada de până la căderea 
zăpezii și în primăvara viitoare 
să mai întreprindă câte ceva 
pentru a schimba fața și po
tențialul productiv al acestor 
terenuri de pe care așteaptă să 
se obțină producții mai bune de 
carne, de lână și de lapte.

Nicolae TÎRCOB

nală - afirma dna Lia Sânzu- 
iana, inginer zootehnist -, dar se 
înregistrează o ușoară scădere 
a numărului acestora față de 
anii anteriori, prețurile la ani
male nefiind stimulative. Zilnic, 
femei din sate merg cu lapte de 
vânzare la piața din Deva, prețul 
acestuia fiind acum de 3500 lei/ 
kg. Considerat acceptabil.

• Indicele demografic este 
negativ; s-au născut în acest an 
șapte copii și au decedat 19 per
soane.
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12.05 Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Arhive românești. O istorie a 
Transilvaniei (V) 18.30 Camera ascunsă. 
Farse cu vedete 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
122) 19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Baywatch (s, ep. 
130) 22.15 Fețele schimbării (talkshow) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Scena 0.00 
Canary Wharf (s)

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 11.30 Lumină din 
lumină. Ed. specială: Botezul Domnului (d) 
13.00 Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/r).15.00 
Em. pt. persoane cu handicap 16.00 Em. în 
limba maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 în flagrant 
(do): „Prețul unui surâs" 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Hombre (w. SUA 1967) 23.25 
Jurnalul de noapte 0.30 Canary Wharf (s)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul 
(r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri. 
Remember '97 15.10 Surfiștii aerului (D.A) 
16.00 Micaela (s, ep. 92) 16.50 Cristal (s, 
ep. 182) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Em. cu liceeni 19.10 O altă putere (mag.) 
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
Maternitatea prematură 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 7) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 22.00 Amore! (co. SUA 1993)

7.00 Telematinal 8.00 Euronews 8.55 
Baywatch (s/r) 9.55 Tradiții (r) 10.30 
Efecte secundare (s/r) 11.30 D.a. 12 00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.30 
Tezaur folcloric (r) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Surfiștii aerului (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 183) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 20.10 Pasiuni (s, ep. 8) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 22.45 
Pelerinaje. Trăitori în pustie

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Orășelul fantastic (s/r) 9.40 Cape 
Canaveral (s/r) 10.30 O prințesă
îndrăgostită (f/r) 12.20. O iubire de neuitat 
(s) 13.10 între prieteni (talkshow/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Dempsey și Makepeace 
(s) 15.20 Un câine cu imaginație (s) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 Country Club 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Blestemul vikingului (f.a. Canada 1991) 
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 17)

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Blestemul 
vikingului (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muziciix17.00 Jazz Onyx 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Păienjenișul 
decepțiilor (thriller SUA 1994) 21.30 Legea 
lui Burke (s, ep. 17) 22.30 Fetele de la Lido 
(f. Franța 1995, p. II)

7.00 Ora 7. bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Lumea filmului (r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Sport la minut 11.00 Procesul etapei (r) 12.25 
Formidabilul II (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 17) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Deșteaptă-te române! (talkshow) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 AII 
That Jazz (f. muz. SUA 78) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Familia Bundy (s, ep. 254) 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 19) 23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 
Apartamentul (co. SUA ’60) 2.45 Pulsul financiar

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 AII 
That Jazz (f/r) 12.30 Apartamentul (f/r) 14.30 Maria 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 
18) 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. 17) 21.15 
De partea legii (s, ep. 13) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 255) 22.45 Seinfeld (s, ep. 20)
23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 Nelson 
Affair (dramă SUA 1973)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni (s/ 
r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 Tradiții. De 
Bobotează în Țara Lăpușului 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Medicina pt. toți. Acupunctura 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
124) 19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Impact: 
„Caruselul” (anchetă) 21.45 Teatru TV: „O 
seară cu Clody Bertoia" 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.35 Cultura în lume: Gh. Zamfir

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 Pasiuni (s/r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Pompierii vă informează! 
15.45 Lege și fărădelege 16.00 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Timpul Europei (mag. politic) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 8) 22.15 Cu 
ochii’n 4 (anchetă): „Vraciul”, „Casa cu 
vipere” 23.10 Jurnalul de noapte 23.55 Ca
nary Wharf (s, ep. 90)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 10.10 Teleenciclopedia (r) 11.00 
Studioul șlagărelor 11.35 D.a 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Arhive românești (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 15.10 
Surfiștii aerului (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Club 2020 (em. de știință) 20.10 
Pasiuni (s, ep. 9) 21.00 Avocatul 
poporului. Drepturile copilului 22.00 
Mărturisiri - două fețe ale răului (dramă 
SUA ’93) 23.30 Meridianele dansului 0.00 
Varietăți internaționale

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele schimbării (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Surfiștii aerului (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.5(TTribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5... 
(sel. ’97) 19.10 Față în față cu autorul 
(talkshow): Erich Bergei 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 10) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 22.00 Sanjuro (f. Japonia ’62) 23.40 
Time Out (mag. sportiv)

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 Păienjenișul 
decepțiilor (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Dempsey și 
Makepeace (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 17.00 Onyx Music - Muzica 
de vis 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Războiul dintre noi (dramă Canada 
’95) 21.30 Doctor Bramwell (s, ep. 17)
22.30 Fetele de la Lido (f. Franța '95, ultima 
parte)

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s) 9.40 Doctor 
Bramwell - o femeie ambițioasă (s/r) 10.30 
Războiul dintre noi (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un câine 
cu imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii. 17.00 Onyx Oldies 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator 
19.45 Top modelul (f.p. Canada 1993) 21.30 
Cronici paranormale (s, ep. 17) 22.30 
Invadatorii (f. SF SUA 1995, p. I)

O

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 Pasiuni (s/r) 
13.00 Conviețuiri 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. în limba 
germană 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Batman; Looney Tunes (d.a) 18.30 Treptat- 
treptat (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 126) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.00 De cealaltă parte 
a miezului nopții (f. SUA 1977, p. II) 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 Planeta Cinema. 
0.05 Nuntă cu sirenă (co. satirică 1996)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/ 
r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura în lume 
(r) 10.55 Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei 
(r) 14.30 TVR Cluj-N. 15.10 Surfiștii aerului 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
19.25 Contemp Art. Artiști plastici din Cluj 
20.10 Pasiuni (s, ep. 11) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 22.20 Lumea 
sportului 23.00 Berlin Alexanderplatz (s, 
ep. 8) 0.00 Din lumea lui Caragiale

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Cronici paranormale (s/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Model 
Academy (s) 14.50 Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 16.30 Un câine cu imaginație (s) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 

Observator/Din lumea afacerilor 19.45 

Peripeții pe bicicletă (co. Franța 1968) 22.30 

Invadatorii (f. SUA '95, p. II)

7.00 Bună dimineața de la lași! 8.30 Alfa și 
Omega 9.00 TVR Info 9.05 Ba da! Ba nu! 
(concurs) 10.00 Viața ca în viață (s, ep.9: 
Centrul comercial) 10.45 Foc deasupra 
Angliei (f. - Anglia, 1937) 12.10 Camera 
ascunsă 12.30 Mork și Mindy (s, ep. 31) 
13.00 Ecranul 13.30 Mapamond 14.00 
TVR Info 14.10 Video-magazin 16.30 A 
doua alfabetizare 17.00 Start - REC 18.00 
Disney (d.a.) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 45) 
19.00 Teleenc'iclopedia 19.50 Agenda 
muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 8) 21.55 Campionatul 
național de dans sportiv 23.35 TVR Info 
23.40 Doamna King, agent secret (s, ep.2) 
0.35 Arena AS 2.00 închiderea programului
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7.00 Bună dimineața de la Cluj! 8.30 
Lumină din lumină 9.00 TVR Info 9.05 Colț 
Alb (d.a., Franța 1991) 9.35 Fetița cu pistrui 
(s, ep. 2) 10.00 Ala-bala, portocala! 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața satului 12.30 
Tezaur folcloric 13.00 National geographic 
(doc, partea I) 14.00 TVR Info 14.10 Atlas 
14.40 Video-magazin 18.00 Hollyoaks (s, 
ep. 46) 19.00 Robingo 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în România 
20.55 Tragerile Super LOTO 6/40 și 
NOROC 21.00 Tatăl meu, eroul meu (f.a. 
SUA, 1994) 22.35 TVR Rock & Folk Concert 
23.35 TVR Info 23.40 Pariul TRIO 23.45 
Portrete în acvaforte 0.15 Remember Zubin 
Mehta 1.05 închiderea programului

8.00 Euronews 8.30 Anii pilulei (doc. 
partea I) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 Pas 
cu pas 10.30 TVR Info 10.35 Mondo - Blitz 
11.30 TVR Cluj - Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Familia Bdrgia 
(s, ep. 3) 15.00 TVR Info 15.10 Tradiții 
15.35 Surfiștii aerului (d.a.) 16.00 Micaela 
(s, ep. 97) 16.50 Cristal (s, ep. 186) 17.35 
Cântece de dragoste 17.45 Jurnalul 
actualității muzicale 18.00 Magazin sportiv 
20.00 Album de familie (partea I) 21.35 
Stop-cadru 21.45 Album de familie (ultima 
parte) 23.20 Conviețuiri 23.50 Bijuterii 
clasice 0.20 TVM. Mesager 0.50 
închiderea programului

8.00 Euronews 8.30 Anii pilulei (doc, 
partea a ll-a) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.30 TVR Info 10.35 
Lecția de muzică 11.30 TVR lași 13.30 
Memoria exilului românesc 14.00 Familia 
Borgia (s, ep. 4) 15.00 TVR Info 15.10 
Mari ansambluri folclorice 15.35 Surfiștii 
aerului (d.a.) 16.00 Micaela (s, ep. 98) 
16.50 Cristal (s, ep. 187) 17.35 Serata 
muzicală TV 19.10 In plină acțiune (s, ep. 
13) 20.00 Ultimul tren 21.00 Repriza a 
treia 24.00 Jazz Alive 0.30 TVM. Mesager 
1.00 închiderea programului

7.00 Știri/Revista presei 8.00 Vise și oglinzi 
(s/r, ep. 13) 8.45 Un câine cu imaginație (r) 
9.20 Ultimele 5 minute (s, ep. 3) 10.50 
Cartonașul galben (r) 12.30 Muzică 
populară 13.00 Viață sălbatică (d, ep. 26) 
13.30 O viață tumultuoasă (s, ep.1) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Model academy (s, ep. 
68) 15.30 Onyx by Request 16.30 între 
prieteni (em.tineret) 17.30 Club Hawaii (s, 
ep. 69) 18.00 Tarzan, stăpânul junglei (s, ep. 
14) 19.00 Observator 19.45 Detectorul de 
minciuni (f.a., 1995) 21.30 A treia planetă de 
la soare (s.a ll-a, ep. 18) 22.00 Arliss (s, ep. 
12) 22.30 Beavis și Butthead (s, ep. 49) 
23.00 Hollywood Top ten (p.m, ep. 48) 0.10 
Comportament indecent (f.a. SUA 1996)

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (s/ 
r, ep. 14)8.30 A treia planetă de la soare (s/ 
r, ep. 18) 9.30 O echipă fantastică (d.a., ep. 
4) 10.30 Orășelul fantastic (s, ep. 14) 11.10 
Controverse istorice (doc) 11.40 Spirit și 
credință (e.rel.) 12.10 Vedete în papuci
12.50 Caleidoscop 14.00 Extratereștri în 
familie (s) 14.45 O femeie - un bărbat și 
jumătate 16.20 O viată tumultuoasă (s, ep. 
2) 16.50 Club Hawaii'(s, ep. 70) 18.15 Mil
lennium 19.00 Observator 19.45 
îndrăgostitele (f.a, Canada) 21.30 Burlacul 
(s, ep. 18) 22.00 Cape Canaveral (s, ep. 11)
22.50 Un om înarmat (f.a., SUA 1995)

Programul postului de televiziune PRO TU 
nu ne-a parvenit în timp util.

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Sport la minut 11.00 Capcana timpului (s) 12.00 De 
partea legii (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Nelson 
Affair (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 
16.15 Marimar (s, ep. 19) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Pro și contra cu Octavian Paler (talkshow) 18.00 Am 
întâlnit și români fericiți 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Știi și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Detectiv particular (co. SUA 
1992) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia Bundy 
22.45 Seinfeld (s, ep. 21) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 
Evadare din Sobibor (thriller SUA 1987) 2.50 Știrile 
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. (s) 10.45 
Detectiv particular (f/r) 12.25 Evadare din Sobibor (f/ 
r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep, 20) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Punctul pe I (talkshow) 18.00 Urmărire generală 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 57) 21.15 
Doctor în Alaska (s, ep. 55) 22.05 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 22.15 Familia Bundy (s, ep. 257) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 22) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 
Lumea văzută de Garp (thriller SUA 1987) 2.50 Știrile 
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. (s) 10.45 
Beverly Hills (s/r) 11.30 Melrose Place (s/r) 12.15 
World According to Garp (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
PRO și contra cu Octavian Paler 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Abracadabra Parc (d) 18.55 Chestiunea 
zilei 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Dosarele X (s, ep. 95) 21.15 Numele 
trandafirului (f. Italia/Franța/Germania 1986) 23.15 
Știrile PRO TV, Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s) 1.00 Wild Bunch (w. SUA 
1969) 3.00 Baschet NBA (d)

Pe marijniia at’dicnjB

A venit recent în audiență la redacție dl 
Viorel Farcaș din satul Câmpuri de Sus, comuna 
Gurasada, și ne-a spus:

- Vă rog să mă ajutați într-o problemă pe 
care nu pot nicicum să o descâlcesc.

- Care este prorblema? Spuneți-o.
- O mătușă mi-a lăsat, cu acte, o bucată de 

pământ în satul Câmpuri-Surduc. Este vorba de 
o suprafață de 20 ari. După desființarea C.A.P.- 
urilor eu am lucrat bucata aceea de teren. Dar 
iată că a venit la mine, în vara 1997 - dl. Dorin 
Gherman și a zis că este a dumnealui. Or, cum 
v-am spus , cu am acte că mi-a lăsat-o mătușă- 
mea.

- Ați venit la noi și asta e bine. Dar la 
Primăria din Gurasada ați fost?

- Fost, de vreo 10 ori’. Tot mi-a promis că o 
să lămurească situația, dar n-au făcut-o.

Am sunat la Gurasada și am vorbit cu dl 
Victor Haneș, primarul localității.

- Cunosc foarte bine problema - ne-a spus 
interlocutorul. In satul Câmpuri-Surduc am 
efectuat recent măsurători noi, întrucât au fost 
niște nemulțumiri . Cel ce a efectuat lucrarea 
este în prezent bolnav. Imediat după anul nou 
însă, vom trece la eliberarea titlurilor de 
proprietate în satul Câmpuri-Surduc și atunci se 
va limpezi și problema dini Farcaș.

Traian BONDOR



Cuvântul liber 5 IANUARIE 1998

ofertă speciala 
JDE BOBOTEAZĂ SI 
DE SFÂNTUL IOÂN

Nu pierdeți ocazia!
Numai în zilele de

5, 6 și 7 ianuarie 1998

REDUCERE DE PREȚURI 
IA BERE:

* SILVA 1/2- 24G4 LEI; 
*REGUI\I 1/2 - 2181 LEI;

* SILVA NEAGRĂ 1/2- 2712 LEI.

Căutâți-ne la depozitul - magazin din 
incinta SC “Polidava” SA, 

b-dul 22 Decembrie, nr. 257, 
telefon 225904.

CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR 
Șl FACTORILOR 

POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 

dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai 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/lună plus taxele poștale.

De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

Imprimante^ J

Copiatoare^
Deva, Bdul Decebal, bl. P

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 FEBRUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE 
POȘTALE.
NU UITATI! REÎNNOITI-VĂ ABONAMENTUL LA• t

"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.

~ ;--------- —------------ -- ------------- =.........  ....... ................ -

DIVERSE
VANZARI 

CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 camere, 
Călan, str. Florilor, bl.11, ap. 12. 
Informații 730393 (0991)

• S.C."Cernafruct”SA Hu
nedoara cu sediul în Hune
doara, str.Carpați, nr.92, vinde 
la licitație publică mijloace 
fixe, mijloace transprt - 2 auto
camioane marca "Saviem" 
7,5 to, o autoizotermă 10 to și 
subansamble linie de muștar. 
Prima licitație va avea loc în 
data de 23.01.1998, ora 15, 
repetându-se în fiecare zi de 
vineri, până la epuizarea sto
cului. Informații suplimentare 
la tel. 711296 sau 715482. 
(9217)

• Vindem încălțăminte u- 
zată, italiană, en gros. Tel. 
718115. Informații zilnic orele 
8-19. (9218)______________

• Vând traducător electronic, 
a 20 de limbi străine. Tel. 
622083 (9732)

• După operația grea, dar 
reușită la inimă, suferită doar 
la 11 anideORȘAGEANINA, 
mulțumim dr.Emil Făgără- 
șanu și cadrelor medicale de 
la secția cardiologie vasculară 
Tg.Mureș. Mulțumim cadrelor 
didactice și elevilor de la 
Școala Generală Gurasada, 
cadrelor didactice din Ilia,

Vorța, Zam, Dobra, Burjuc și 
consătenilor noștri din Got- 
hatea pentru sprijinul moral și 
material acordat. Familiile 
Vasiu și Cărmăzan. Vă mul
țumesc tuturor celor care m-ați 
ajutat. Orșa Geanina. (0573)

A SOSIT SI BARZA
9

La câteva ore după sosirea noului an 1998, la Maternitatea 
Spitalului municipiului Brad a sosit și barza, aducând un flăcău 
frumos și sănătos de 2.900 g și o lungime de 50 cm.' Este primul 
copil al tinerei familii Tribonia - Florentina și Marius Aron din Criscior, 
care i-au dat micuțului sosit primul prenume, al Sf. Vasile, lângă cel 
de-al doilea de Adrian. Primul sosit al anului cât și celor care îl vor 

^urma, zile frumoase și senine, cu sănătate. (A/.J.).__ _ ,

MM

___ 2'. S.C. Transilvania Multi Media S.R.L. 
UNBS Tel. 217860 • 219204

Pentru asociații, colaboratorii dvs.! 
Pentru părinți și copii!

a mesajul dvs. ii poate gâsi 
ORICĂSD Șl ORILNOE!

Un vagon al Acceleratului Arad - București a ars la Ilia

0 mână criminală a dus foc!
Despre incendiul petrecut 

în data de 30 decembrie 1997 
în stația CFR Ilia ne-a relatat 
foarte pe scurt dl maior Neculai 
Dorobăț, comandantul Com
paniei de pompieri Deva, lată în 
esență cam ce s-a întâmplat.

La sosirea în stația CFR, 
penultimul vagon al Accele
ratului Arad - București a luat 
foc. Practic, incendiul a fost mai 
pronunțat, întrucât s-a 
constatat că focul a fost pus 
intenționat pe traseu de către 
cineva.

Datorită intervenției prompte 
a lucrătorilor din stație care au 
decuplat ultimul vagon îndepăr- 
tându-l de foc și au descărcat 
electric garnitura, precum și a 
pompierilor militari din companiile 
Ilia și Deva - nu s-au înregistrat

pierderi de vieți omenești, iar cele 
materiale au fost limitate.

Punctul de vedere comun al 
pompierilor militari și al repre
zentanților Regionalei CFR Timi
șoara sosiți la Ilia a fost acela 
că se exclude problema unui 
accident tehnic.

Mâna criminală a unui ''spe
cialist” - numit așa pentru că a 
știut exact unde să pună focul - 
a stat la baza incendiului. După 
oprirea garniturii focul a răbufnit.

în opinia pompierilor militari 
a fost un mare noroc, întrucât 
dacă incendiul se propaga în 
mers, se putea întâmpla o mare 
nenorocire.

Se pare că asemenea eve
nimente s-au mai întâmplat la 
București.

V NEAGU

Priknii nou n^scuți c\\ 

Hunedoarei
La 40 de minute de la so

sirea anului 1998, la Materni
tatea Spitalului din Hunedoara a 
avut loc prima naștere, dna Ma- 
ricica Cutur aducând pe lume o 
fetiță frumoasă și rotunjoară 
căreia i-a dat numele de Diana. 
Este al treilea copil al familiei 
Cutur și sosirea pe lume a Dia- 
nei a fost așteptată cu multă 
nerăbdare și întâmpinată, evi
dent, cu multă bucurie. Naște
rea a fost moșită de dna Rus și 
asistată de dl dr. Munteanu.

Dna Constantin, asistenta 
șefă a unității, ne spunea că,

în primele trei zile ale anului în 
care am pășit recent, în Ma
ternitatea din Hunedoara au 
văzut lumina zilei șapte fete 
și băieți - toți sănătoși, mân- 
căcioși și somnoroși ceea ce 
înseamnă că au pășit cu 
dreptul în destinul ce-i 
așteaptă și este un început 
de bun augur pentru munici
piul de pe Cerna. Menționăm 
că în anul recent încheiat aici 
au venit pe lume'997 de co
pii. Să sperăm ca anul 1998 
să fie mai bogat și din acest 
punct de vedere. ( Tr.B.).

SA DEA DUMNEZEU SA FIE 
MAI Blrîe

Ca de obicei, la cumpăna 
dintre ani “Consumcoop” Dobra 
a organizat Revelionul 1998 la 
restaurantul din satul de reșe
dință a comunei, unitate spe
cializată în organizarea de ase
menea activități de anvergură. 
La revelionul Dobrei au luat 
parte aproape 100 de oameni 
din localitate, din satele din jur 
și chiar de la Deva. Și-au dat 
aici întâlnire pentru a sărbători 
schimbarea ștafetei 1997 cu 
1998 oficialități ale comunei, 
intelectuali, patroni și lucrători ai 
diferitelor societăți comerciale 
etc pentru a-și ura reciproc “La

mulți ani!" și speranța să dea 
Dumnezeu ca anul 1998 să fie 
unul mai bun pentru localitate, 
pentru țară și toți cetățenii ei.

S-a servit un meniu bogat 
ce a satisfăcut toate gusturile, 
muzica a fost asigurată de 
formația "Sonor” din Mintia, a 
fost o atmosferă de antren și 
voie bună. în noaptea de cum
pănă dintre ani oamenii au mai 
uitat de necazurile perioadei 
de tranziție, de răutatea din 
sufletele unora și au închinat 
o cupă de șampanie pentru 
mai bine în viața fiecăruia, în 
țară și în lume. ( Tr.B.).
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[ INe-au apropiat inimile și [

In fiecare an, cei care au 
petrecut revelionul la "Lido" au 
afirmat că a fost cel mai frumos 
revelion din viața lor. în acest 
an, însă, organizarea a întrecut 
orice închipuire. S-au ocupat 
locurile atât la restaurantul cla
sic, cât și la "Pizza Club".

Imaginați-vă o sală deco
rată cu ghirlande și jocuri de 
lumini, cu brazi și beculețe 
colorate, cu nelipsitele sfeșnice 
de pe fiecare masă, cu flori și 
plante de ornament - în care cei 
care au optat pentru acest com
plex, rezervându-și din timp 
locurile (în jur de 140 de per
soane, majoritatea străini), au 
pășit cu mulțumire și bucurie 
căci însuși patronul, dl llie Flo- 
rea, a primit la intrare fiecare 
familie, întâmpinând-o cu urările 
cuvenite unei asemenea împre
jurări.

Surprizele plăcute s-au ținut 
lanț. Au asigurat ambianța for
mația Meteor din Hunedoara - 

V-

La Cabana Brazi - o noapte de

■ Amplasată într-un cadru 
natural aparte, Cabana Brazi 
aparținând S.C. "Oana" SRL 
Vulcan a fost locul unde peste 
80 de tineri și tinere și-*au 
petrecut noaptea dintre ani. 
Muzica, serviciile de calitate 
oferite de organizatori și nu în 
ultimul rând antrenul și buna 
dispoziție au făcut ca cei 

•prezenți la cabană să petreacă
/

Cu gândul bun și cu faptele 
lor concrete salariații care își 
desfășoară activitatea în așa- 
numitele unități cu foc continuu 
dovedesc că sfârșitul anului 
1997 și începutul lui 1998 i-a 
găsit pe toți animați de dorința 
de a contribui, după specificul 
muncii, la dobândirea unor re
zultate dătătoare de noi spe
ranțe în atingerea năzuințelor 
spre noi împliniri în viață și în 
muncă. Câteva aspecte des
prinse din tumultul preocupărilor 
cotidiene vin să confirme aspi
rația spre mai bine.

Dl ing. Voicu Tomoaie, di
rector tehnic al Filialei Mintia a 
RENEL, prezent și ieri la uni
tate, ne-a furnizat câteva detalii 
privind modul cum s-a desfă
șurat activitatea productivă la 
această firmă. In acord cu ce
rințele sistemului energetic na-

............ — 

cu solistă de muzică de pahar și 
voie bună -, un grup artistic de 
cabaret, cu numere de dans, 
pantomimă și momente comice, 
striptease, muzică audio asi
gurată de cunoscutul disk-jokey 
Jimmy.

Ca întotdeauna, personalul 
- ospătari, bucătari, barmani, 
cofetari - a fost la înălțime, atât 
privind calitatea meniurilor, cât 
și servirea ( șef restaurant 
Gheorghe Țapu). Amintim doar 
câteva dintre specialitățile culi
nare savurate cu poftă: tartele 
cu icre negre, păstrăvii cu sos 
orly, friptura de curcan la cuptor 
cu cartofi franțuzești, friptură de 
purcel cu cartofi înăbușiți, iar ca 
desert salata mozaic din fructe, 
prăjiturile de casă Regina Maria, 
ișler și cele cu nucă de cocos - 
pregătite în laboratorul propriu 
al Cofetăriei Lido.

La Pizza Club (șefă de uni
tate Viorica Muntoiu), de ase
menea, participant s-au simțit

neuitat!
clipe minunate. Nu au lipsit nici 
cadourile surpriză, pentru 
câștigătorii concursurilor de 
dans, Miss Revelion 1998 și 
"Cel mai bun băutor de bere", 
câștigătorul ultimului concurs 
fiind răsplătit cu un... pampers.

Dintre multitudinea de im
presii culese de la cei care și- 
au petrecut noaptea speranței 
la Cabana Brazi, am reținut 

Ca întotdeauna - la posturi
țional, aici au funcționat perma
nent trei din cele șase grupuri 
energetice, acestea fiind des
cărcate la minimum tehnic. 
Conform programului de lucru 
stabilit, tura din noaptea de 
Revelion a fost și ieri în serviciu, 
în perioada de sărbători au fost 
formate echipe de intervenție în 
centrală, solicitărilor răspun- 
zându-le cu promptitudine echi
pele conduse de dnii Miron Ze- 
pa (la un alimentator de căr
bune la grupul nr. 5), Marin Ma- 
rinca și I. Gherasim (intervenție 
la banda 16 de alimentare cu 
cărbune).

în același timp - cum a sub
liniat dl director, s-a respectat 
cu rigurozitate și diagrama de 
livrare a agentului termic (tem
peratura apei calde fiind de 85 
de grade Celsius la tur și 45 
grade la retur, corelată fiind și 

minunat. Micul grup omogen de 
prieteni a creat o atmosferă de 
sărbătoare - caldă, frumoasă, 
deosebită, muzica fiind asigu
rată de către doi DJ.

Cum a confirmat și unul din
tre participanți, dl Sebastian 
Hanciu, din Deva, "a fost foarte 
frumos la Lido. Un revelion reu
șit."

"Nu s-a petrecut nici cel mai 
mic incident tehnic sau de altă 
natură" - spunea un alt domn.

Reținem că buna funcțio
nare a instalațiilor electrice, 
termice, de aer condiționat și 
de apă a fost asigurată de că
tre maistrul de întreținere Ion 
Vinga.

"De apreciat - afirma dl llie 
Florea - gradul de civilizație al 
participanților. N-a dispărut și nu 
s-a distrus nimic, nu s-au rupt 
flori, nu s-au ars fețele de masă 
sau stofa de pe mobilă".

Estera SÎNA

cea a Corinei și a lui Daniel 
Duca: "A fost un revelion minu
nat. Și acest lucru datorită 
organizatorilor - Ioana și Vasile 
Alupoaie, patroni ai SC "Oana" 
SRL Vulcan care au făcut ca 
invitații să petreacă la cabană, 
la cumpăna dintre ani, o noap
te de neuitat".

Cornel POENAR

cu temperatura atmosferică), 
asigurându-se astfel confortul în 
locuințele din municipiul Deva 
care sunt racordate la rețeaua 
de termoficare.

La datorie s-au aflat și ener- 
geticienii de la Filiala Electro- 
centrale Hațeg.

Din partea dlui ing. Cornel 
Cazan, directorul FTDEE Deva, 
am recepționat pe lângă urările 
de bine transmise prin dl dis
pecer Nicolae Stoia, pentru toți 
abonații, că în zilele începutului 
de An Nou 1998 nu s-au sem
nalat avarii, ci doar unele inci
dente care au fost remediate 
operativ, formațiile de inter
venție fiind asigurate 24 de ore 
din 24.

Vorbind despre un alt sector 
de activitate cu foc continuu, 
respectiv despre siderurgie, am 
aflat că la S.C. Sidermet Călan,

I 
I
I în noaptea dintre ani, bu- 
| curia sau tristețea ce o avem 
. în suflete se accentuează par- 
1 că mai puternic și simțim ne- 
I voia să fim alături de cei dragi, 
| de rude sau de prieteni. Aflân- 
. du-ne sau aflându-se la zeci, » •
• sute sau mii de kilometri de- 
I părtare, apropierea o realizăm 
| cu ajutorul telefonului sau al
■ telegramei telefonate.

în centralele telefonice, ca 
I întotdeauna, serviciile au fost 
| neîntrerupte. Formând din De- 
. va 991, 931, 921, 971, cele
* care ne-au răspuns primele 

I pentru a prelua comenzile sau 
| a da informațiile cerute au fost
■ dnele telefoniste Angela Na- 
! ciu, Vincze Ana Maria, Simo- 

I na Bohateret, Carolina Pisa-

Acum, după ce Revelio
nul a trecut, am constatat că 
a fost destul de diferit de re- 
velioanele anterioare, cel pu
țin din punctul nostru de ve
dere.

în primul rând, mulți 'dintre 
prietenii noștri care s-au sta
bilit în străinătate s-au întors 
de sărbători, pentru a-și pe
trece concediul în țară. Majo
ritatea și-au făcut revelioa- 
nele în stațiunile sau locurile 
care le-au creat cele mai mul
te și mai plăcute amintiri din 
anii de liceu și studenție. Pe 
de altă parte, unii dintre prie
tenii din Deva au plecat prin 
localitățile unde au lucrat cu 
ani în urmă, la prietenii lor de

VOIE BUNĂ ȘI DANS, PÂNĂ 
DIMINEĂTA

(urmare din pag. 1) 

angajați de la Metromo- 
bila, mulți comercianți de 
la magazine de pe bdul 22 
Decembrie. Și la restau
rantul "Sarmis", salonul 
de protocol, 210 de per
soane s-au bucurat de 
clipele frumoase ale pe
trecerii revelionului, lă
sând la o parte unele 
greutăți și necazuri ale 
anului trecut, au făcut noi

atât la cocserie cât și la furnale 
și la secțiile de deservire s-a 
muncit cu spor, înregistrându-se 
- cum ne-a precizat dl Dumitru 
Țiplea, dispecer - producții ca în 
zilele normale de lucru. De ase
menea, la S.C. Siderurgica Hu
nedoara s-au consemnat rezul
tate pe măsura eforturilor și a 
priceperii siderurgiștilor de aici.

Fără răgaz s-a lucrat și în 
complexele zootehnice, unde s- 
au asigurat din vreme stocurile 
necesare de furaje, cât și con
diții de stocare sau de valori
ficare a producției. Este vorba 
despre S.C. Suinprod Orăștie, 
despre fermele de vaci cu lapte 
de la Bârcea, Orăștie, Aurel 
Vlaicu, Peșteana, Călan sau din 
alte localități, sau despre cele 
de păsări de la Mintia

Nicolae TÂRCOB

■

glasurile
no, Elena Buță, Ana Oaidă, 
Kasler Ghizela, de serviciu în 
noaptea de Anul Nou. "înce
pând cu telefonista nr.1 până 
la nr. 65 - spunea dna supra
veghetoare Mia Anghelof - în

Non stop la 
posturi

zilele de 1-4 ianuarie toate au 
fost de serviciu. A fost mult de 
lucru, numărul convorbirilor 
interurbane și internaționale 
fiind de ordinul sutelor."

La telegraf s-au recep
ționat telegramele din toată 
țara și au fost retransmise de 
către telegrafistele Angela

acolo, unde și-au depănat 
amintiri, încercând oarecum 
să reînvie momente trecute.

Prietenii "mai în bani" au 
petrecut în străinătate, unii 
asistând la super "show"-uri 
în capitale europene, alții 
bronzându-se pe plaje în
sorite.

Concluzia tuturora, atunci 
când ne-am întâlnit și ne-am 
depănat impresiile, a fost, cu 
mici excepții, aceeași: dis
tracția n-a mai fost ca pe vre
muri. Gândul zilei de mâine, 
teama de ce va să fie n-a 
putut să descătușeze sub
conștientul, existând reți
neri... Mai mult, când ne fă
ceam sărbătorile împreună,

cunoștințe, și-au expri
mat speranța că Anul Nou 
1998 va fi mai bun, că 
mult așteptata schimbare 
în bine se va produce și 
la noi.

După cum ne relata dl 
Viorel Cernău, directorul 
S.C. Sarmis S.A. Deva, toa
te locurile puse în vânzare 
s-au epuizat cu o lună îna
intea revelionului, prețurile 
au fost acceptabile, între

Mereu alte speranțe...
Clipele revin, încet, la di

mensiunea lor de fiecare zi; în 
noaptea dintre ani și chiar în 
zilele ce-au urmat, multora dintre 
noi ele ni s-au părut mai lungi și 
mai dense. Poate fiindcă am fi 
vrut să adunăm și să păstrăm în 
cuprinderea lor toate gândurile și 
împlinirile anului pe care l-am 
lăsat în urmă. Ne-am fi despărțit 
probabil mai greu și mai nos
talgici de cele 365 de zile ale lui 
1997, dacă n-am aștepta mai 
încrezători noul an, dacă nu ne
am pune iarăși și mereu alte 
speranțe, în viața fiecăruia dintre 
noi și-n cea a lumii întregi.

Ferestrele luminate ale ca
selor, spectaculoasa înlănțuire 
a artificiilor și a petardelor, 
pahare de șampanie transfor
mate în cioburi, la mulți ani-ul 
rostit și cântat alături de cei 
dragi, fie în jurul mesei încăr

I 
I

Nicolau, Zoița Munteanu, Mi-1 
nodora Stancu, Ecaterina la-1 
cob, Elena Medrea, Ioana Bă-. 
canu și Eugenia lonescu la ■ 
posturi în intervalul 31 decern-1 
brie 1997 - 2 ianuarie 1998. | 
"Au fost și cazuri de deces, ■ 
anunțuri cărora le-am dat prio- 
ritate" - afirma dna Eugenia I 
lonescu. j

P. S. Mulțumim tuturor ce- ■ 
lor care cu amabilitate și bu- * 
năvoință ne-au furnizat datele I 
solicitate spre a vi le face cu-1 
noscute și dv. stimați cititori. ■ 
Pentru că, la asemenea eve- * 
nimente, se cuvine să nu-/l 
uităm pe cei care lucrează în | 
ture non-stop, aflându-se în ■ 
slujba semenilor.

Estera SfNA '
y

când teama de șomaj, infla
ție, schimbări sociale nu e- 
xista aveam o singură idee: 
hazul de necaz! Și Știam să-l 
facem din plin... Sau,poate, 
era simplul fapt că eram cu 
toții mai tineri?

în orice caz am realizat cu 
toții că multe s-au schimbat, 
și l-am pomenit pe Heraclit, 
cu celebrul său "panta rhei" 
(totul curge). Am renunțat 
până la urmă să găsim răs
punsul la întrebarea care se 
înfiripase: "în ce direcție?"

Am lăsat întrebările fără 
răspuns pe seama altora și 
am făcut ceea ce trebuia fă
cut: un chef pe cinste!

Ina JURCONE

100.000 - 200.000 lei un loc 
la revelioanele organizate, 
iar de pe mese n-au lipsit 
gustările reci și calde, dife
ritele specialități din carne 
de porc, pasăre, fripturile 
și sarmalele, prăjiturile, 
vinul și... șampania. Voia 
bună și dansul au predo
minat până dimineața, co
mesenii urându-și reci
proc "La mulți ani!" cu să
nătate și voie bună!

cate, fie în balcoanele apar
tamentelor, au făcut din noaptea 
de hotar cu aievea o sărbă
toare. Mai mult decât oricând, s- 
a revărsat lumină și bucurie în 
casele noastre, încercând să 
ne-mbrăcăm sufletele în haina 
împăcării și a bunei înțelegeri cu 
cei din jurul nostru. în ce 
măsură am reușit și, mai cu 
seamă, cât vom reuși de-acum 
încolo să nu ne lăsăm despuiați 
de un asemenea veșmânt nu
mai netăgăduita trecere a tim
pului și a vieții o va arăta; atât 
pentru cei care se cred fericiți, 
cît și pentru cei la care repe
tatele privațiuni, suferința ori 
sărăcia au devenit singurul mod 
de a trăi. Mereu vor fi și bune și 
rele, întotdeauna vor exista 
neîmpliniri și realizări, mereu 
vom avea alte speranțe...'

(G.B.)
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AM AL REFORMELOR
(Urmare din pag. 1)

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI ȚARII, 
EMIL CONSTANTINESCU

determine relansarea eco
nomiei - și prin ea creșterea 
veniturilor populației, a 
nivelului de trai -, nu avem 
dovezi că 1998 va fi un an 
bun, prosper. Toate părerile 
converg spre un adevăr trist 
dar adevărat: va trebui să 
strângem în continuare 
cureaua. Să facem încă 
sacrificii. Tot noi, nu ei, așa 
cum au promis. Accelerarea 
privatizării, prin care se va 
degreva considerabil buge
tul statului de pierderile 
imense ale marilor coloși 
industriali, sau restruc
turarea regiilor autonome și 
apoi privatizarea socie
tăților mai mici rezultate din 
ele nu vor determina prea

PR/VIR/ !N URMA, CANDUR/ /NA/NTE
(Urmare din pag. 1)

alimentarea cu apă a acestei 
importante zone a județului și a 
țării. Urmează, tot în Valea Jiului, 
lucrările la investiția nouă, de 
reabilitare a rețelelor de alimen
tare cu apă, care se execută cu 
sprijin financiar intern și extern, și 
care va avea un ritm cam de 100 
de miliarde de lei pe an. Banii 
există, dar pentru punerea lor în 
operă trebuie concentrate forțe 
masive.

• Iar drumurile ?
- Se află în continuare în 

centrul atenției, pentru care ne 
zbatem să obținem fondurile 
necesare. Este vorba și de 
reparații, modernizări, asfaltări, 
dar și de pietruirea drumurilor de 
pământ. De asemenea ne 
preocupă alimentările cu apă ale 
localităților rurale care au surse în 
apropiere.

De la 1 ianuarie

ROMTELECOM A INTRAT |H ECONOMIA DE PIAȚA
întâlnirea conducerii 

ROMTELECOM Hunedoara cu 
presa, la începutul săptămânii 
trecute în stațiunea Vața, a 
prilejuit un moment de analiză și 
bilanț al activității din telefonie în 
județul nostru pentru anul 1997.

Potrivit datelor prezentate 
mass media de către dl Ovidiu 
loan Muntean, directorul 
coordonator al Direcției de Tele
comunicații Hunedoara - Deva, 
cât și de către celelalte cadre din 
conducerea societății, a reieșit 
faptul că activitatea în acest 
domeniu s-a desfășurat bine, iar 
programul investițional din anul 
trecut a deschis o nouă etapă, 
una de calitate - în serviciile 
prestate către populație. în 1997 
pentru modernizarea telefoniei 
hpnedorene s-au alocat 60 de

\______________ _______  

curând reducerea constrân
gerii fiscale, nu ne vor aduce 
mai mulți bani în buzunare. 
Și nici prețuri mai mici.

1998 va fi, indiscutabil, 
anul reformelor în România. 
Poate că noua lege a 
privatizării, care o înlo
cuiește pe cea din 1991, cu 
multiplele ei imperfecțiuni, și 
care va opera încă de la 
începutul acestui an, ca și 
noul Minister al Privatizării 
vor asigura cadrul și ritmul 
necesare așezării economiei 
românești cât mai curând pe 
baze sănătoase, eficiente, cu 
implicațiile firești, pozitive, 
asupra tuturor celorlalte 
sectoare de activitate. Și 
chiar dacă va trebui să mai

- Relația "externe" are și în 
acest an semne bune?

- Este și ea prioritară. în 
această direcție vrem să fim cel 

■puțin tot atât de insistenți și de 
penetranți ca și până acum, să 
dezvoltăm colaborările cu 
partenerii deja consacrați, să ne 
extindem relațiile de cooperare și 
întrajutorare. Pe alt plan vrem să 
îmbunătățim activitatea Agenției 
de Dezvoltare din cadrul Consiliului 
județean, să-i definim câteva 
jaloane precise de acțiune, câteva 
proiecte, a căror materializare s-o 
urmărim cu consecvență. Sperăm 
ca și legea să ne ajute. Dorim să 
ne implicăm mai mult în sprijinirea 
actului de îngrijire a sănătății 
populației, prin coordonarea 
activității Spitalului județean și a 
Centrului de hematologie, domenii 
în care noi am înaintat niște 
propuneri clare. Depinde și de 
prevederile noii Legi a asigurărilor 

miliarde de lei, sumă ce a permis 
punerea în funcțiune a centralelor 
Alcatel în Simeria, Orăștie și o 
parte din Deva. Din primăvara lui 
1998 un număr de 20.000 de 
abonați din Hunedoara vor bene
ficia de serviciile Alcatel, urmând 
ca acestea să fie extinse în Petro
șani, precum și în alte localități 
ale județului.

Dacă în anul 1997 au existat 
un număr de 70.000 de abonați, 
în județ, în acest an numărul lor 
va crește la 100.000-110.000, 
cifră ce va permite rezolvarea mai 
multor solicitări pentru un post 
telefonic. Pentru anul în curs sunt 
prevăzute la fondul de investiții 
150 miliarde de lei, sume ce vor 
contribui la modernizarea și creș
terea calității serviciilor prestate 
către dienți de către ROMTELECOM. 

răbdăm câteva luni, cu 
siguranță, mai mult de 
jumătate de an, cât pro- 
nostichează președintele 
Emil Constantinescu, să 
nădăjduim că roata refor
melor se va opri măcar 
spre sfârșitul lui 1998 pe 
poziția UȘURARE. Ce să 
sperăm mai mult? Și cât 
mai este până atunci? Așa 
repede trece timpul...

Dacă nu cumva se vor 
petrece alte fenomene 
care dau semnale 
îngrijorătoare: ruperea 
coaliției parlamentare, 
căderea Guvernului, 
alegeri anticipate. Și 
atunci, punct și de la 
capăt...

sociale, ale Legii Administrației 
publice locale, de opțiunile 
guvernului, de alți factori.

- fntr-un <î n încă greu, de 
austeritate, cum se anunță și 
1998, sperați ca în activitatea 
dv diversă, complexă, cu mul
tiple probleme, să vă ajute 
bugetul de sta,t?

-Asta este greu de spus. Noi 
am înaintat propuneri de buget 
realiste. Nu știm cât ni se va 
aproba. Ceea ce pot afirma însă 
cu certitudine e-ste că dacă 
bugetul nu va fi adoptat măcar 
în prima parte a trimestrului I a.c. 
vom păți ca în 1997, ca în anii 
trecuți și vom lucra abia cinci luni 
într-un an. Știm că nu va fi ușor 
în 1998. Dar poate va fi și ceva 
bine. Am chiar unele motive de 
optimism. Pentru Valea Jiului, 
pentru siderurgia din Hunedoara 
și Călan, pentru alta localități. 
Vom trăi și vom vedea.

I
O atenție deosebită s-a acor

dat și dezvoltării bazei proprii de 
la Vata Băi unde s-au finalizat 
lucrările la hotelul Ponor, fiind în 
curs de terminare și baza de 
tratament, care este amenajată șf 
dotată la nivel european.

Un moment de mare interes 
pentru cei prezenți și de altfel 
pentru abonați îl reprezintă noile 
tarife telefonice, care în opinia 
conducerii ROMTELECOM pro
movează și o protecție socială. 
Astfel, de la 1 ianuarie numărul 
de impulsuri gratuite crește de la 
50 la 100, iar convorbirile în județ 
(în toațp localitățile) sunt 
considerate și taxate în regim de 
convorbiri locale. Prin această 
măsură se dorește ca telefonul 
să devină un mijloc de comu
nicare, un element al civilizației și

(Urmare din pag. 1)

în calitate de președinte al 
României, declar că pe 
durata mandatului meu nu 
voi iniția și nu voi accepta 
schimbarea formei de guver
nământ. Consecvent angaja
mentelor asumate în 
campania electorală, precum 
și faptului că la învestirea 
mea am jurat că voi respecta 
Constituția în vigoare, orice 
altă opțiune din partea mea 
ar fi și ilegală și imorală.

Ținând seama de poziția 
tuturor partidelor parla
mentare privind faptul că un 
referendum pe tema modi
ficării actualei forme de 
guvernământ nu este opor
tun, pot să afirm că această 
problemă este închisă. Cât 
privește statutul fostului 
suveran, iau act de poziția 
exprimată de Guvernul 
României la 2 ianuarie 1998, 
conform căreia acesta are 
dreptul de a se stabili în țară 
cu condiția respectării 
Constituției din 1991, a auto
rităților statului, alese în mod 
legal de către poporul român 
și a protocolului de stat.

îmi exprim de asemenea 
acordul față de propunerea 
Guvernului ca statutul Rege
lui Mihai, în calitate de fost 
șef al statului român, să fie 
reglementat prin lege de 
Pariamentul României. După 
ce, în calitate de mediator 
între puterile statului și între 
stat și societate, am luat act 
și am răspuns îngrijorării 
exprimate de PDSR față de 
respectarea Constituției și a 
autorității instituției prezi
dențiale, nu pot să nu constat 
că nici principalul partid de 
opoziție, nici președintele 
său, fost el însuși șef al 
statului românf nu au avut 
nki un fel de reacție atunci 
când liderul unui partid din 
actualul Părlamejit, și fost 
aliat la guvernate al PDSR, a. 
propagat de laltribuna Parla-

Parlamentul văzut de parlamentari
(Urmare din pag. 1)

România nu va aluneca spre 
autocrație. Spiritul pentru care 
s-a suferit atâta, al libertăților 
democratice, inclusiv al unei 
vieți parlamentare, se va 
reașeza,’sper, pe un făg^ș 
firesc, așa cum îl doresc toți

nu un lux. De asemenea, s-au 
introdus paliere orare în care 
tariful mediu pe impuls este 
undeva la jumătate față de 
momentele de vârf.

Și nu în cele din urmă 
ROMTELECOM va încheia con
tracte individuale cu fiecare 
abonat, ceea ce va permite be
neficiarului postului telefonic să- 
și impună anumite clauze,'fapt 
exclus până în prezent.

Prin promovarea acestor 
măsuri, conducerea ROMTELECOM 
apreciază că de la 1 ianuarie 
1998 societatea a intrat în eco
nomia de piață, lucru ce implică 
tratarea abonaților ca parteneri 
într-o afacere și nu ca simpli 
beneficiari ai unof servicii în 
care nu se putea spune prea 
mult.

Corne! POENAR 

mentului și prin presă idei cu 
totul potrivnice democrației, 
când a afirmat în mod 
iresponsabil că șeful statului 
român este agent străin, când 
a amenințat deschis cu 
violența, cu o justiție sumară 
și cu închisoarea pe repre
zentanții aleși ai poporului sau 
ai puterii judecătorești, când a 
calomniat fără rușine per
soane publice cu o conduită 
ireproșabilă.

Aceste acțiuni și atitudini 
antidemocratice îndreptate 
împotriva unor instituții funda
mentale ale statului român nu 
au suscitat niciodată după 
alegerile din 1996 nici-măcar 
o delimitare, cu atât mai puțin 
un protest din partea PDSR. 
în tot acest răstimp, PDSR a 
preferat el însuși să denigreze 
continuu situația din România, 
inclusiv prin denunțuri adre
sate ambasadelor străine și 
forurilor internaționale.

în calitate de garant al 
independenței, suveranității și 
unității statului român, declar 
că nu voi tolera nici o acțiune 
politică, individuală sau 
colectivă, care ar putea pune 
în pericol, direct sau indirect, 
aceste atribute inalienabile 
ale statului sau stabilitatea 
democratică a țării. Declar că 
nu voi înceta să veghez la 
respectarea deplină a libertății 
de opinie a fiecărui cetățean 
și în genere la respectarea 
întocmai a tuturor libertăților 
democratice.

în același timp însă nu voi 
tolera ca vreo forță politică, 
oricum s-ar intitula ea, să 
pună în pericol integritatea și 
unitatea statului român, 
propunând partide și politici 
separatiste. Nu voi tolera ca 
vreo forță politică, oricum s-ar 
ințitula ea, să afecteze 
încrederea românilor și a 
comunității internaționale în 
stabilițatea internă a țării.

"Ținând seama de stabi
litatea coaliției majoritare în

, «

oamenii din această țară. Pe 
de altă parte, mă gândesc că 
în laboratoarele sale - în co
misiile permanente - va exista 
posibilitatea dezbaterilor, a 
prelucrărilor și formulărilor 
logice în cazul adoptării legilor 
pe care le așteaptă țara și nu 
ca până acum, sub imperiul 
ordonanțelor de urgență.

Petru Șteolea: Consider 
că în 1997 activitatea parla
mentară a fost atipică, Parla- 
rrjentul devenind linia a ll-a a 
procesului legislativ. Astă din 
cauză că Guvernul a abuzat de 
ordonanțe de urgență, ’ocolind 
brutal și periculos puterea 
legislativă. Au fost date 
ordonanțe în multe domenii 
deosebit de importante, 
precum învățământul, admi
nistrația locală, alte ordonanțe 
care vizau procesul de refor
mă, de privatizare. Efectele 
acestor ordonanțe au fost în 
mare parte negative, răsfrân- 
gându-se în viața socială. Aș 
exemplifica doar acordurile 
nefericite încheiate cu Banca 
Mondială și cu Fondul Monetar 
Internațional, pe linia 
programelor ASAL și FESAL, 

actualul Parlament, desem
nat prin alegeri libere, 
democratice și necontestate 
de nici o forță politică, de 
reglementările prevăzute în 
Constituție și de opțiunea 
majorității cetățenilor țării, nu 
există în prezent nici un 
temei, nici legal nici de fapt, 
pentru a organiza înainte de 
termenul stabilit prin lege 
consultarea electoratului. 
Pot de aceea să afirm că nici 
problema alegerilor antici
pate nu prezintă nici un fel 
de oportunitate.

România se află în anul în 
care abia a început în fața 
unor provocări de o covâr
șitoare importanță pentru 
prezent și pentru viitor. în 
mare măsură, anul 1998 va 
decide asuprg succesului 
reformei economice, asupra 
capacității noastre de a 
realiza o reformă globală, 
cum va decide și asupra 
perspectivelor noastre de 
integrare în structurile euro
pene și euroatlantice. Din
colo de interese mărunte, de 
grup sau de partid, interesul 
general al țării ne cere să 
construim cu acea cumpă
nire, solidaritate și respon
sabilitate, care sunt proprii 
poporului român, o perspec
tivă clară pentru dezvoltarea 
României în secolul care 
urmează.

Mă adresez, de aceea, 
tuturor forțelor politice 
responsabile, fie la putere, 
fie în opoziție, tuturor liderilor 
de opinie și mai ales tuturor 
cetățenilor României, să 
lăsăm deoparte discordia, să 
privim cu credință și cu 
speranță la propriul nostru 
viitor și să lucrăm împreună 
pentru binele țării și al fiecă
ruia dintre cetățenii ei.

(Declarația a fost 
transmisă ia poSturife 

centrale de radio și 
televiziune sânfbătă, 3 
ianuarie 1998, ora 20).

I

sau așa - zisele măsuri de 
protecție socială pentru 
persoanele disponibilizate la 
cerere din sectoare impor
tante ale economiei națio
nale. Nici o acțiune, nici o 
măsură de susținere a 
activității economice.

Pentru 1998 este nevoie 
ca Parlamentul să elaboreze 
legile de natură organică, 
privind îndeosebi accele
rarea programului de refor
mă și restructurare, cu ac
cent pe întreprinderile mici și 
mijlocii, care dau suflul 
revigorator al economiei 
românești’ și care au fost 
neglijate în 1997. Aș vrea ca 
Parlamentul, în ambele sale 
camere, să lucreze mai sus
ținut, să fie mai productiv, să 
dea cu prioritate legile 
importante de care depinde 
evoluția pozitivă a țării. Din 
păcate n-am nici un semnal 
pentru a fi optimist, n-am 
vreo speranță că se va lucra 
mai bine. Schimbările din 
Guvern n-au cum să aducă 
ceva nou; cel mult alte inte
rese personale, meschine, 
nu slujirea idealurilor națiunii. 
Bine-ar fi să mă înșel.
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