
Campania națională de combatere
a rujeoiei și rubeolei

Societatea Națională de Cruce Roșie 
din România, împreună cu Ministerul 
Sănătății, precum și cu sprijinul direct al 
Ministerului Educației Naționale, 
desfășoară la Brad, începând din data de 
15 octombrie a.c., o amplă campanie de 
mobilizare socială pentru vaccinarea 
antirubeolică și antirujeolică a copiilor cu 
vârste cuprinse între 7-18 ani.

Majoritatea populației, aflată la diverse 
forme de învățământ, a beneficiat de prima

Poză de vaccin, urmând ca în această 
toamnă să li se administreze cea de-a aoua 
doză. Problemele cele mai serioase se vor 
ivi în rândul persoanelor sub 18 ani care 
nu au fost școlarizate sau au abandonat 
școala. Din acest motiv campania națională 
pentru combaterea rujeolei și rubeolei 
urmărește să cuprindă toți copiii, îndeosebi 
cei din familii nevoiașe unde pericolul 
apariției și răspândirii acestor boli 
contagioase este ridicat. (Cr.C.)
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800 de familii din Petroșani au 
cerut blindarea caloriferelor

La Reg'a Autonomă de Gospodărire 
Comunală și Locativă Petroșani sunt 
înregistrate 800 de cereri prin care se 
solicită sistarea furnizării serviciilor de apă 
caldă și căldură în această iarnă. Din cele 
declarate de dl ec. Vasile Arbagic, 
directorul economic al regiei, a reieșit că 
cei care au cerut blindarea caloriferelor în 
propriile locuințe provin, preponderent, din 
rândul foștilor mineri, disponibilizați cu 
Ordonanța 22.

"Oamenii se înșală atunci când cred că

și Tn acest an încălzire ;.»e energie •Y'c’.-.-i.ă 
va fi mai ieftină decât cea v.jsic. , ■ ..
termic. După calculele făcute de noi, costul 
încălzirii prin energie electrică din acest an, 
dată fiind majorarea tarifelor la kW, va depăși 
cu mult, per apartament, prețul încasat de 
regie pentru furnizarea agentului termic", 
precizează interlocutorul. Există și 
îngrijorarea că apariția unor oaze reci în 
blocuri va genera și disconfortul termic al 
vecinilor, fiind în pericol însăși sănătatea 
clădirilor supuse la șocuri termice.(A.S.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Facilități pentru dezvol
tarea turismului rural^CUVÂNTUL

LIBERJudețult

Hunedoara

GREVĂ DE AVERTISMENT 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT r

Primul ministru Radu 
Vasile a luat pulsul 

Văii Jiului

Vineri, 16 octombrie 
1998, s-a aflat pentru scurt 
timp în Valea Jiului primul 
ministru al României, Radu 
Vasile, împreună cu minis
trul Industriei și Comerțului, 
Radu Berceanu, ministrul 
Finanțelor, Decebal Traian 
Remeș, și ministrul Priva
tizării proaspăt demisionar, 
deputat PNȚCD de 
Hunedoara, Sorin Dimitriu. 
Venind din județul Alba, 
unde, în cursul dimineții, s- 
au interesat de soarta 
mineritului neferos de 
acolo, premierul împreună 
cu suita sa au aterizat cu 
elicopterul pe stadionul din 
Petroșani, de unde, cu 
mașini luxoase, girofaruri și 
claxoane, au urcat în 
trombă la așa-numita Casă 
Galbenă, din vecinătatea 
Regiei Autonome a Huilei. 
După un control sepepist 
extrem de riguros, mai ceva 
decât la vamă, s-a putut in

• Fără minerit, România 
nu are securitatea asigurată;

• Valea Jiului - zonă 
defavorizată;

• La situații speciale, 
măsuri speciale;

• Datoriile RAH Pe
troșani, preluate la datoria 
publică, dar stoparea altora 
în continuare;

• Miron Cozma îl perle 
pe primul ministru, dar 
este nemulțumit de 
miniștri.

tra în sală și la ora 
anunțată, 16,45 fix, 
întâlnirea programată a 
început.

în fața oaspeților de la 
centru au fost prezenți, de 
o parte, reprezentanții la 
vârf ai administrației RAH, 
iar de alta - liderii sindicali 
din mineritul Văii Jiului. Au 
participat conducerile 
Prefecturii și Consiliului 
județean Hunedoara, ale 
primăriilor municipiului 
Petroșani și orașelor din 
marele bazin carbonifer, 
alți invitați, parlamentari de 
Hunedoara, ziariști.

Premierul Radu Vasile 
și miniștrii din preajma sa, 
întreaga asistență au 
ascultat cu interes 
rapoartele prezentate de 
către directorul general al 
RAH Petroșani, llie

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

teri, 19 octombrie, întreg 
personalul din unitățile de 
învățământ din țară s-a aflat, 
timp de două ore, în grevă de 
avertisment.

Declanșată în urma refe
rendumului inițiat de cele 
patru federații sindicate din 
învățământ, acțiunea de 
protest vizează Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 14/ 
1998 (apărută luna trecută), 
referitoare la rectificarea buge
tului alocat învățământului în 
acest an. Sunt invocate ca 
efecte ale acesteia și ca 
principale nemulțumiri, după 
cum declarau și membri din 
conducerea Sindicatului 
In vățământuiui Preuniversitar 
a! județului Hunedoara (afiliat

(CETATE DEVA SA
Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937,213356 

Federației Educației Na
ționale), micșorarea coe
ficienților de ierarhizare 
pentru personalul didactic - 
ceea ce înseamnă că 
dascălii nu vor mai primi 
salariile majorate conform 
Legii 154/1998 -, nere- 
zolvarea creșterilor salariate 
pentru personalul tehnic- 
administrativ, neacordarea 
celui de-at 13-tea salariu, 
precum și alte reduceri de 
cheltuieli materiale și 
blocarea investițiilor.

Dacă-nu se ajunge la o 
negociere corespunzătoare 
cu guvernul, protestul 
personalului din învățământ 
va continua marți, 27 oct., 
cu o grevă generată. (G.B.)

VREMEA
Vremea va deveni în general 

instabilă, începând din jumătatea 
de nord vest a țării. Vântul va 
prezenta intensificări. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 4 
și 14 grade, iar cele maxime între 
12 și 16 grade, mai ridicate în sud 
estul țării.

f
Președintele Emil Constan- 

tinescu a promulgat Legea privind 
stabilirea unor facilități pentru 
dezvoltarea turismului rural.

Facilitățile acordate bene
ficiarilor sunt, în principal, cele stipu
late prin legea pentru întreprin
zătorii mici și mijlocii, cu excepția 
condiționării acestora de cifra 
numărului de angajați și de venitul 
anual.

Alte înlesniri reglementate în 
noua formă a legii sunt urmă
toarele: acordarea de priorități la 
instalarea de linii pentru teleco
municații, la racordarea ia rețeaua 
electrică, la rețeaua de alimentare 
cu apă și canalizare, precum și la 
rețeaua de distribuire a gazului 
metan; acordarea de asistență 

Jehnică de specialitate din partea
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COMENTĂRI/

Citeam zilele trecute într-un 
ziar care apare la București 
despre paradoxul că în țara 
noastră puterea de cumpărare a 
salariaților crește lună de lună, în 
condițiile când producția scade, 
iar prețurile la produsele de 
strictă necesitate ,.sporesc în 
neștire". Și ca dovadă erau citate 
cifre extrase din situații statistice 
oficiale.

Nu ne vom 
opri asupra 
acestor cifre, 
deși ar fi interesant de comparat 
câștigurile salariale nete de 
aproape 5 milioane lei pe lună ale 
salariaților din activități finan
ciare, bancare, asigurări, cu cele 
de 950.000 lei ale personalului din 
sănătate și asistență socială, sau 
cu cele de 750.000 lei ale 
lucrătorilor din industria de 
pielărie și încălțăminte. Aceste 
cifre privesc luna august a.c., dar 
și pe ansamblul anului diferențele 
sunt nesemnificative. Atunci de 
unde concluzia că puterea de 
cumpărare a salariaților a cres
cut?

Dacă privim lucrurile.numai 
dinspre partea creșterilor sala
riale atunci concluzia nu poate fi 
alta. Primești salarii mai mari, 
cheltuiești mai mult, deci ai o 
putere de cumpărare mai mare, 
în luna august, pe ansamblul țării, 
câștigurile salariale au crescut 
cu 1,6 la sută față de luna 
precedentă. Privind statisticile 
mai atent vom observa însă că 
nu la toată lumea câștigurile au 
crescut cu această medie. 
Dimpotrivă, au fost sectoare ale 
economiei unde creșterile înre
gistrate au fost chiar de peste 
10 la sută. în domeniul admi
nistrației publice, de exemplu, 
salariile au crescut cu 8,7 la 
sută, iar în sectorul poștă și 
telecomuhicații cu 5,6 la sută. Nu 

ministerului de resort; 
prezentarea gratuită a ofertei 
turistice în materiale de 
promovare turistică și în acțiuni 
de promovare întreprinse de 
birourile de informare turistică 
din țară și din străinătate ale 
Ministerului Turismului; scutirea 
de la plata impozitului pe venit 
și profit pe o perioadă de 10 
ani; plata la un tarif redus a 
energiei electrice și a gazului 
metan; acordarea de credite cu 
dobândă preferențială pe o 
perioadă de maximum 10 ani, 
pentru dezVultarea și/sau 
modernizarea capacităților de 
cazare în condițiile în care 
dobânda suportată de 
beneficiarii creditelor va 
reprezenta 50% din venitul 
dobânzii pe piața bancară.

vrem să spunem cu aceasta 
că salariații din domeniile 
respective nu ar fi meritat 
aceste creșteri salariale. 
Subliniem însă faptul că, în 
același timp', au fost sectoare 
ale economiei sau domenii de 
activitate în care creșterile 
salariale au fost mult mai mari, 
chiar sub indicele general de 

1,6 la sută. 
Inegalitățile 
între sectoare 
în ceea ce 

privește câștigurile salariale și 
evoluția lor în timp n-ar trebui 
să ne facă să judecăm global 
situația. Este clar că privind pe 
ansamblu creșterile salariale 
ne amăgim singuri, pentru că, 
punând în aceeași balanță și 
pe cel mai greu și pe cel mai 
slab, media va fi 
satisfăcătoare, dar, vai, 
înșelătoare.

înșelătoare va fi această 
medie și dacă nu punem la 
socoteală creșterile prețurilor. 
Pentru că, pe nesimțite, prețurile 
cresc constant, lună de lună, în 
ciuda asigurărilor pe care ni le 
dădea dl ministru Radu. 
Berceanu că, scăzând prețul 
energiei electrice la agenții 
economici, aceștia vor reduce, 
la rândul lor, prețurile 
produselor. Exemplul pe care ni 
l-a dat dumnealui cu Regia 
lignitului care a redus operativ 
prețul cărbunelui nu este 
revelator. Beneficiarul reducerii 
prețului la lignit este CONEL 
(Compania de electricitate), 
cea care a mărit prețul energiei 
pentru populație.

Apoi, oamenii nu mănâncă 
deocamdată cărbuni, iar

_________ Gh. PAVEL
(Continuare în pag. 2)

PRIN MUZICĂ MAI APROAPE DE DUMNEZEU
Cândva un înțelept a spus că muzica este cea 

mai rapidă legătură a omului cu divinitatea. Ascultând 
un anumit fel de muzică înțelegi că, într-adevăr, 
parcă te afli mai aproape de Dumnezeu, simțindu-i 
mai bine conturată prezența atotputernică. Acest 
sentiment l-am avut și noi ascultând timp de două 
zile- concertele susținute cu prilejul festivalului 
„Toamna muzicală hunedoreană", aflat acum la cea 
de-a XVIII-a ediție. Pentru două zile, 14 și 15 
octombrie a.c., municipiul Hunedoara s-a transformat 
într-o adevărată capitală a muzicii clasice. 
Beneficiind de sprijinul și de înțelegerea credincioșilor 
romano-catolici, a căror catedrală a devenit sală de 
concerte, precum și de ajutorul generos al Asociației 
Umanitare „Hunyadi Jânos”, organizatorii au putut 
oferi participanților și spectatorilor condiții optime 
pentru un astfel de festival.

în prima seară, domnul Constantin Andrei, profesor 

la Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj- 
Napoca, ne-a delectat cu un recital de chitară clasică, 
în program s-au regăsit piese de Bach, Albeniz și 
Piazzola, ca și două piese aparținând compozitorilor 
Dusan Bogdanovic și Andrew York. A fost un regal de 
virtuozitate, majoritatea pieselor, deși extrem de dificile, 
fiind interpretate fără a avea în față o partitură.

A doua seară a fost, însă, cu adevărat cea mai 
frumoasă, Maestrul Ștefan Ruha susținând un recital 
de vioară extraordinar. Domnia sa a fost acompaniat 
la orgă de Ecaterina Botâr. Am ascultat piese de 
Hăndel, Haydn, Mozart, Brahms, fiind convinși că 
măiestria artistului este un dar divin. L-am văzut pe 
Ștefan Ruha, acolo sus în podul catedralei, cântând 
pentru Dumnezeu. Vioara lui a plâns, mângâind astfel 
și sufletele muritorilor care o ascultau, dându-le 
impresia că participă împreună la o comuniune sacră.

Andrei NÎSTOR

Târgul din Vinerea Mare
O dată pe an, de Cuvioasa Paraschiva sau 

Sfânta Vinere, populația dintr-un larg areal se 
întâlnește la tradiționalul târg din comuna Pui. 
Vechimea târgului se confundă cu cea a așezării, 
localitatea fiind menționată în scrierile vremii 
începând cu anul 1410. Târgul de altădată, mijloc 
de aprovizionare cu cereale, de măcinare a 
acestora la morile din Pui, loc de întâlnire a 
ciobanilor și băcițelor (după o vară petrecută în 
munte) la "hora târgului", și-a pierdut 
funcționalitatea odată cu dezvoltarea economică, 
socială și culturală a așezărilor. Localnicii însă 
așteaptă și participă intens la acest moment. Faima 
târgului organizat în 14 octombrie atrage de fiecare 
dată ca un magnet mii de oameni. Nici ploaia, nici 

^frigul n-au oprit comercianții ambulanți care și de 

această dată au venit din toate părțile țării, cu 
portbagajele mașinilor pline cu diverse mărfuri, 
amplasându-și tarabele pe locurile ocupate cu mult 
timp înaintea începerii târgului. N-au lipsit 
meșteșugarii (olari, cojocari, tâmplari - cu obiectele 
lor deosebite), vișlarii, produsele alimentare și 
delicatesele, articolele de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, bunuri care s-au putut achiziționa 
după plac și după...venit.

în viitor, datorită amplasării localității pe 
străvechea arteră de comunicație între sud-vestul 
Transilvaniei - prin Valea Streiului și defileul Jiului 
- și Oltenia, evenimentului i s-ar putea da o 
amploare culturală deosebită.

Virgil BUTAȘ, 
comuna Pui t
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Bălănescu, și Miron Cozma, 
președintele CNSMR și al 
LSMVJ, care au expus pe 
larg situația economico- 
financiară a Regiei și starea 
socială a oamenilor în urma 
măsurilor de restructurare a 
sectorului miriier, au solicitat 
sprijin pentru redresarea 
stării mineritului din Valea 
Jiului. Am reținut cifre reve
latoare, cunoscute de altfel, 
care au'făcut obiectul dialo
gului gazdelor cu guvernanții 
prezenți la întâlnire.

“Programul de restruc
turare a RAH Petroșani a 
început în luna septembrie 
1997, prin acțiunea de 
disponibilizare, la cererea 
lor, a 21.466 de persoane, 
adică de la 45.134 de 
salariați la 23.668, 
reprezentând un procent de 
46,7 la sută, a spus llie 
Bălănescu. Drept urmare, a 
fost necesară o reorga
nizare a tuturor unităților 
miniere din componența 
Regiei, fiind oprită activitatea 

na minele Bozovici și 
Mehadia, iar de la 1 
octombrie a.c. fiind închise 
și exploatările miniere 
Câmpu lui Neag și Petrila 
Sud. Numărul sectoarelor 
productive pe ansamblul 
Regiei a fost diminuat de la 
121 la 105, iar schimburile 
de lucru s-au redus de la 4 la 
3 în unitățile de extracție a 
cărbunelui și de la 3 la 2 în 
cele de preparare”.

Directorul general al RAH 
Petroșani s-a referit în con
tinuare, pe larg, la rezultatele 
fizice și economice “la zi” 
înregistrate de Regie, la 
acțiunile ce vor fi întreprinse 
în continuare în procesul

(Urmare din pag. 1)

prețurile alimentelor și serviciilor 
au crescut neținând seama de 
concluziile ministrului industriilor 
și comerțului. Ba mai mult, unii 
agenți economici nu țin seama 
de calculele domnului ministru, 
frecându-și palmele de chilipirul 
care a dat peste ei. ,,E bine că a 
redus prețul energiei, dar lasă s- 
o creadă ministrul că noi vom 
reduce prețurile produselor 
noastre" - gândesc ei și nu 
numai că gândesc, dar își pun și 
în aplicare dorința de a se 
îmbogăți, mizând pe naivitatea 
unui ministru.

Și-apoi, despre ce fel de 
creștere a puterii de cumpărare

MARȚI
20 OCIOMBRir

IYR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.15 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Em. pt. persoanele cu 
handicap 15.30 Arhive româ
nești (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 
Simba, regele Leu (d.a)
17.30 în flagrant (anchetă) 
18.05 Studioul electoral 
19.05 Sunset Beach (s, ep. 
325) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spunl 20.00 Jurnal, 
meteo', sport, ediție specială 
21.00 Omul care știa prea 
multe

TVR 2
9.00 Justiție militară (s/r) 

9.50 Un cântec pt. fiecare 
10.00 în fața dv. (r) 11.00 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.30 
Scena politică (r) 11.50 Un

Primul ministru Radu Vasile a luat pulsul Văii Jiului
restructurării - închideri de 
zone miniere și disponi
bilizări de personal -, la 
măsurile stabilite și înaintate 
în vederea transformării RAH 
în Companie Națională.

Foarte critic cu 

activitatea din ultima vreme 
a RAH - cu o datorie de 3600 
de miliarde de lei, din care 
1638 de miliarde numai în 
acest an, iar din aceasta 
doar 356 de miliarde din 
exploatare -, și extrem de 
grijuliu cu situația materială 
a ortacilor, care, cu un 
salariu mediu lunar de 2,5 
milioane de lei, se situează 
pe ultimul loc în industria 
grea a României, Miron 
Cozma a făcut o serie de 
aprecieri ale mineritului Văii 
Jiului și ale conducerii 
acestuia. Liderul sindical a 
cerut sprijin primului 
ministru (“Sunt convins că 
dvs, ca economist, aveți 
soluții și ne veți ajuta” - M.C.), 
solicitându-i stingerea 
datoriilor de până acum și 
cerându-i sume conside
rabile pentru investiții, 
retehnologizare și meca-
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câteva sute de mii de leise poate vorbi când prețurile la 

energie electrică și termică 
pentru populație s-au majorat și 
la fel la gazele naturale! Dl 
Berceanu n-a majorat prețul 
benzinei, dar în locul dumnealui 
o fac, în aceste zile, conducerile 
PECO din județe. Iar majorările de 
prețuri la benzină, dacă ne luăm 
după cele deja efectuate în 
câteva județe (Mureș, Suceava), 
nu sunt mici și, în nici un caz, nu 
contribuie la creșterea puterii de 
cumpărare a salariaților.

Să mai vobim oare de 
creșterea puterii de cumpărare a 
pensionarilor, ale căror pensii de

cântec pentru fiecărei 2.00' 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 
13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 15) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
19.00 Știri .bancare și 
bursiere 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s, 
ep. 59) 22.00 Teatru TV 
prezintă: „Boema”

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s, ep. 68) 11.20 Pericol 
iminent (s/r)12.20 Viitorul 
începe azi (s/r) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 94) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow)15.30 Dallas (s, 
ep. 106) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 23) 18.00 
Decepții (s, ep. 63) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 

nizar*e a lucrărilor miniere, 
dar și pentru salarii și prime, 
“că așa a dat Dumnezeu ca 
de Sf. Varvara să sărbătorim 
Ziua Minerului”.

în cuvântul lor, senatorul 
PDSR, Doru Gaița, deputatul

PDSR, Gheorghe Ana, preșe
dintele Consiliului județean, 
Gheorghe Barbu, și subpre
fectul județului Hunedoara, 
Nicolae Segesvari, au 
subliniat demersurile făcute 
și preocupările existente în 
vederea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de 
viață din Valea Jiului, au 
considerat necesar ca 
Guvernul să sprijine mai con
sistent și concret 
materializarea programelor 
de restructurare și 
dezvoltare din această 
importantă zonă minieră, să 
se stabilească rapid și pre
cis ce mine se închid, cine le 
închide, cu ce bani și cine-i 
va gestiona.

Răspunzând punctual la 
cererile formulare de Miron 
Cozma, miniștrii Radu 
Berceanu și Decebal Traian 
Remeș au apreciat justețea

așteaptă de multă vreme să se 
împlinească promisiunea 
ministrului muncii și protecției 
sociale Athanasiu de 
recalculare?

Statistica operează cu 
cifre. Ea ar trebui să fie 
imparțială, să nu țină seama de 
politică și mai ales de cine se 
află la putere. Altfel ajungem la 
concluzii ca acelea de pe 
vremea împușcatului, când 
producțiile agricole, de 
exemplu, creșteau amețitor, dar 
nu în realitate, ci doar ...în 
comunicatele statistice.

Dreptul la viață (dramă SUA 
1998) 23.35 Schimbul de 
noapte (talkshow)

PRO TV
10.05 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.55 Vrăjitoarele din 
Eastwick (f/r) 12.30 Seinfeld 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Audiența națională (r) 
14.00 Profeții despre trecut 
(r) 15.00 Tânăr șhneliniștit (s, 
ep. 603) 16.00 Nano (s, ep. 
144) 17.00 Știrile PRO TV
17.25 Suflet de femeie (s, ep. 
49) 18.10 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 7) 21.30 
Pensacola - forța de elită 
(s,ep. 17) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 7) 23.00 
Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 

unora dintre propunerile și 
sugestiile expuse, au promis 
sprijin, dar au accentuat cu 
fermitate și responsabilitate 
că pierderile și cheltuielile 
neeconomicoase uriașe 
acumulate în ultimii opt ani, 
de vreo 230 de miliarde de 
dolari, care se amplifică lună 
de lună, zi de zi, trebuie 
atenuate gradat, până la 
stopare totală. Cei doi 
miniștri și-au exprimat 
disponibilitatea de a se 
așeza la masa negocierilor 
împreună cu administrația 
RAH și cu liderii sindicali 
pentru a găsi soluții și măsuri 
corespunzătoare prin care 
să se rezolve toate 
problemele din Valea Jiului, 
ale restructurării șl 
rentabilizării mineritului, ale 
îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale oamenilor, într-o 
perioadă de până la cinci ani 
de acum înainte.

în cele două intervenții ale 
sale, primul ministru Radu 
Vasile s-a arătat mulțumit de 
materialele prezentate de llie 
Bălănescu și Miron Cozma, 
de preocupările și sugestiile 
propuse și le-a promis sprijin 
minerilor Văii Jiului, sprijin 
care vine și de la 
organismele internaționale. 
Premierul și-a manifestat 
totuși surprinderea față de 
marile datorii ale RAH 
Petroșani, care cresc în 
permanență, în condițiile 
restructurării activității și 
disponibilizării de personal, 
“semn că ceva nu este în 
ordine aici" și s-a raliat 
poziției miniștrilor Radu 
Berceanu și Decebal Traian 
Remeș în legătură cu

Piața agro-alimentară din Simeria se prezintă cumpărătorilor 
în mod curat fi civilizat.

Foto: Traian MÂNU

D.a. (r) 9.00 Sărmana Maria 
(s/r) 10.00 Te iubesc (s/r)
10.30 Din toată inima (s/r)
11.25 Ca la mama Acasă (r)
11.30 Dragoste și putere (s/
r) 12.15 Misterioasa doamnă 
(s/r) 13.00 Veronica (f. 
România 1972) 15.00
Guadalupe (s, ep. 29) 16.00 
Te iubesc (s, ep. 34) 16.30 Din 
toată inima (s, ep. 206) • Con
curs 17.30 Uneori avem aripi 
(s,e p. 37) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s, ep. 76)
19.25 Șoimii călători (d.*a) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 201) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 64) 22.30 Jeff 
(dramă Franța/ltalia ’69)

. PRIMA IV '
7.00 Prima oră (mag.) 10.15 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00

măsurile ce trebuie luate. 
“Sigur că Valea Jiului este 
zonă defavorizată, a spus 
Radu Vasile, așa că 
trebuie să constituim un 
grup de lucru pentru 
această zonă. Aici fiind o 
situație de exceție, trebuie 
să o tratăm cu măsuri de 
excepție, să inițiem 
acțiuni imediate,
punctuale, pe termen 
scurt și mediu. Fără 
minerit, România nu are 
securitatea asigurată. Eu 
sunt de acord să trecem 
pierderile RAH Petroșani la 
datoria publică, ori să 
găsim altă modalitate de a 
le stinge, dar să luăm 
măsuri severe, concrete, 
ca să nu apară altele. Voi 
urmări cu multă atenție ce 
se întâmplă aici, în Valea 
Jiului”.

Miron Cozma și-a 
exprimat, în continuare, 
speranța că primul 
ministru îi va ajuta, dar și- 
a manifestat nemulțu
mirea față de aprecierile și 
propunerile miniștrilor 
Radu Berceanu și Decebal 
Traian Remeș, cărora le-a 
acordat o credibilitate de 
numai 51 la sută.

După două ore, 
întâlnirea a luat sfârșit. 
Masa și dansul, cum se 
spune, s-au consumat 
fără ochii presei la Motelul 
Gui, de la Livezeni, unde 
premierul s-a întâlnit cu un 
grup de oameni de afaceri, 
de fapt cu directori ai unor 
societăți private, luând 
pulsul Văii Jiului și din alt 
unghi. Să vedem ce va 
urma.

Știri 16.15 Pretutindeni cu\ 
tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 
Călătorii în lumi paralele (s) 
18.00 Studio 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 
21.15 Dezvăluirea (f.a. SUA 
1994) 23.00 Știri

PRO TV - OE'/A
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.15-10.05 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

ANTENA!-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean 
(r) 16.35-17.30 Program 
muzical 17.30-17.35 
Promo-publicitate 17.35- 
17.55 Program folcloric 
17.55-18.00 TELEX (știri lo
cale pe scurt) 22.05-22.15 
Știri locale ___________ y

Marți, 20 octombrie

3 BERBEC
Nu vă angajați în activități 

care să vă suprasolicite. Dacă 
aveți preocupări artistice veți 
realiza ceva deosebit.

O TAUR
O discuție lămuritoare cu 

partenerul de viață vă va 
aduce cu picioarele pe pământ. 
Veți face planuri pentru casa 
dv. Părinții sunt iritați și vă 
simțiți dator să-i liniștiți.

Z GEMENI
Evitați speculațiile căci nu 

sunt inspirate. Copiii vă vor 
solicita să ieșiți cu ei la 
cumpărături: luați-vă cât mai 
mulți bani. O femeie vă 
urmărește mișcările.

O RAC
Sunteți receptivi la 

chestiunile oculte. Este 
momentul să vă puneți în 
aplicare planurile. Grăbiți-vă 
dar nu așteptați rezultate 
imediate. Priviți-vă cu ochii 
minții căci nu aveți doar dv 
dreptate.

2 LEU
Veți pune pe primul plan 

problemele profesionale. Drumuri 
scurte încununate de succes. 
Variații în sfera relațiilor afective.

Z FECIOARĂ
Doriți să vă îmbogățiți 

garderoba dar nu-i indicat căci 
nu stați bine cu banii. Vă 
tentează o mică cheltuială 
extravagantă.

Z BALANȚĂ
Veți primi o sumă de bani de la 

un prieten. Excelentă stare 
fizică și psihică. Un telefon 
întârzie, ceea ce vă creează 
neliniște.

Z SCORPION
Este posibil să primiți o 

invitație pentru după-amiază. V- 
ar tenta, dar nu agreați 
persoana care a făcut-o; 
încercați să depășiți 
prejudecățile.

3 SĂGETĂTOR
Aveți probleme de 

comunicație cu cei din jur. Dacă 
ați avea mai multă răbdare totul 
ar fi mai simplu. Credința vă 
salvează.

O CAPRICORN
Alergături'pentru o problemă 

de familie. N-ar fi exclus să fiți 
mediatorul unor conflicte între 
părinții și frații dv. Șuetă cu 
prietenii.

Z VĂRSĂTOR
Dorința de independență ar 

putea fi cauza unor neînțelegeri 
cu rudele. încercați să fiți mai 

diplomat. Partenerul de viață vă 
dă o veste referitoare la o 
călătorie.

O PEȘTI
Relațiile cu copiii vă pot 

aduce bucurii. Unul dintre 
părinți vă dă o sumă mare de 
bani care însă se va duce 
repede. Atenție la sănătate.

iiCBCsecr
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Rapid și FCM Bacău continuă 
neînvinse

CORVINUL - JILL PETROȘANI
2-0

*Doar 4 victorii aie 
gazdelor. *Trei rezultate de 
egalitate. învingătoare în 
deplasare Rapid și Steaua.

Cel mai așteptat rezultat 
din etapa a X-a a fost cel de 
la partida Gloria Bistrița - Ra
pid. Ascultătorii transmisiei 
la radio au devenit mai cu
rioși în prima repriză când 
Ganea a deschis scorul în 
min. 7 și apoi, foarte repede, 
leneși egalează (min. 14). 
Rapidul nu se mulțumește, 
accelerează și ia conduce
rea în min. 33 prin Bundea. 

Rezultatele etapei a 10-a: FC Național "U” Cluj 3-1; 
Foresta Fălticeni -,FC Argeș 2-2; Dinamo - FC Onești 3-1; 
Olimpia S.M. - Univ. Craiova 1-1; Farul C-ța - Astra Ploiești 1-0; 
Oțelul Galați - CSM Reșița 4-0; Gloria Bistrița - Rapid 2-4; 
Ceahlăul P.N. - Steaua 0-3; Petrolul Ploiești - FCM Bacău 1-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: “U" Cluj - Olimpia; FC Argeș - FC Național; 
FC Onești - Foresta; Rapid - Dinamo; Univ. Craiova - Astra PI.; 
CSM Reșița - Gl. Bistrița; Petrolul - Farul; FCM Bacău - Cehlăul 
P.N.; Steaua - Oțelul Galați.

1. RAPID 10 9 1 0 27-5 28
2. DINAMO 10 8 1 1 34-8 25
3. OȚELUL GALAȚI 10 7 1 2 21-9 22
4. FC NAȚIONAL 10 7 0 3 23-16 21
5. STEAUA 10 5 3 2 20-11 18
6. FCM BACĂU 10 4 6 0 13-8 18
7. FC ARGEȘ 10 5 2 3 17-15 17
8. PETROLUL 10 4 2 4 13-14 14
9. ASTRA PLOIEȘTI 10 3 3 4 10-10 12
10. GLORIA BISTRIȚA 10 3 3 4 18-20 12
11. UNIV. CRAIOVA 10 2 4 4 11-14 10
12. FARUL C-ȚA 10 3 1 6 12-17 10
13. FC ONEȘTI 10 2 3 5 15-23 9
14. CEAHLĂUL P.N. 10 2 2 6 12-18 8
15. OLIMPIA S.M. 10 2 1 7 10-22 7
16. CSM REȘIȚA 10 1 4 5 6-19 7
17. “U” CLUJ' 10 1 3 6 6-28 6
18. FOR. FĂLTICENI 10 1 2 7 13-24 5

Doar 2 minute au trecut și gaz
dele egalează (tot Ganea, min. 
35). în repriza a ll-a în ciuda 
jocului mai slab, rapidiștii își 
adjudecă destul de ușor o 
victorie lejeră, cu 4-2, autorii 
golurilor fiind Mutică (61) și 
Măldărășanu (82). Continuă să 
dea randament bun noul venit 
la Bistrița, Ganea, despre care 
Lucescu afirma: “Pe Ganea I- 
aș lua și mâine la echipă." îi 
dă mâna, fiindcă zilele trecute 
Rapid și Connex au încheiat 
un parteneriat pentru mileniul 
trei, în valoare de peste 1,5 
milioane de dolari!

Nici Steaua nu s-a lăsat 
mai prejos la Piatra Neamț 
și a cucerit o victorie preți
oasă prin hattrick-ul lui Dăn- 
ciulescu în minutele 13, 44 
și 90. Jucătorul meciului a 
fost însă Lăcătuș care a aler
gat mult și cu folos pentru 
echipa militară.

Puncte prețioase au obți
nut în deplasare FCM Bacău 
la Petrolul, Universitatea Cra
iova la Olimpia Satu Mare și 
FC Argeș la Foresta Fălticeni. 
Elevii lui Halagian s-au ținut 
bine și la Ploiești, după 10 
etape rămânând neînvinși și 
se află pe un meritat loc 6 în 
clasament.

în două locuri, la Constan
ța și Satu Mare, meciurile dis
putate s-au încheiat într-o at
mosferă tensionată. La Con
stanța, în minutele de prelun
giri, fotbaliștii de la Astra au 
beneficiat de 2 cornere conse
cutive, la al doilea Dunăreanu 
înscrie, dar arbitrul Aurelian 
Simion nu a validat golul fiind
că portarul Ștefănescu a fost 
dezechilibrat, oaspeții pro
testând vehement, având loc 
altercații între jucătorii gazdă și 
oaspeți. Și la Satu Mare, arbi
trul FI. Chivulete (notat cu 4 de 
“Gazeta Sporturilor”) și-a dat în 
petic, o parte a publicului 
spectator a scandat la sfârșitul 
partidei “Hoții, hoții!”

în etapa viitoare, capul de 
afiș va fi “meciul turului": Ra
pid - Dinamo.

C. SANDU

Peste 2000 de spectatori au 
fost prezenți la partida de fotbal 
Corvinul - Jiul, mulți trăind cu 
nostalgie disputatele meciuri 
între aceste formații pe vremea 
când acționau în prima divizie a 
campionatului de fotbal. Acum, 
altele au fost configurațiile celor 
două echipe hunedorene, con
ducerile ambelor cluburi și cei 
doi antrenori principali făcând 
mari eforturi de întărire și omo
genizare de asigurare a unor 
condiții cât mai bune de pregă
tire. în prima repriză, așa cum 
remarcau Victor Roșea (Corvi
nul) și Ion Dosan (Jiul), gazdele 
au vrut să înscrie cât mai repe
de,-însă jocul lor a fost pripit, 
suferind la construcție și finali
zare, între timp oaspeții au depus 
multă străduință să “lege” jocul, 
echipa crescând în ultimele eta
pe în această privință, dar îna
intașii nu și-au creat ocalii cu 
adevărat periculoase la poarta 
lui Ceclan. Am notat acțiunile 
hunedorenilor în minutele 6 
(Scarlat), 8 (Mitrică), 26 și 45 
(Dinu), iar de la oaspeți în min. 17 
(Stoian) și 28 (Weiconi). Fazele 
cu adevărat periculoase, palpi
tante la cele două porți, au lipsit 
însă în prima parte a meciului.

Hunedorenii au ieșit după pa
uză din vestiare parcă mai moti
vați, “accelerând” lansările în atac, 
dându-ne prilejul să folosim mai 
des pixul și reportofonul: în min. 
50, Mitrică, lansat pe dreapta, 
centrează în mijlocul careului și 
Scarlat (jucătorul cel mai activ de 
la Corvinul) reia bine balonul jos, în 
stânga, dar Ghițan prinde. Două 
minute mai târziu, tot Scarlat șu- 
tează cu sete și portarul Jiului 
este nevoit să respingă în corner. 
Execută bine Mitrică, Sterean “în^

toarce” mingea spre Scarlat și a- 
cesta nu mai greșește ținta, în
scriind sub bară 1-0. Bucurie mare 
în tribună și în rândurile galeriei 
hunedorene. Oaspeții ripostează și 
trec pe lângă egalare la numai un 
minut după acest gol: la un con
traatac rapid, Neiconi din apropiere 
trimite cu capul balonul în pământ și 
acesta ricoșează în transversala 
porții! Cei care mai înscriu o dată 
sunt tot hunedorenii în min. 75, când 
Păcurar trimite balonul printre apă
rători, la întâlnirea lui Andone aflat în 
sprint, intră puțin lateral în careu și 
șutează cu sete sus, în colțul lung: 
2-0. în min. 84, Florea (Jiul) ratează 
reducerea scorului, când s-a opus 
Sterean.

Rezultatele etapei a 12-a: UT Arad - Gaz Metan 4-1; 
Minerul Mqtru - Apulum A.l. 3-1; Chimica Târnăveni - ARO C-lung 
1-1; Cofvinul - Jiul Petroșani 2-0; Poli Timișoara - Drobeta Tr. S. 1- 
0; ASA TG. Mureș - FC Bihor 0-1; Unirea Dej - Vega Deva 1-1; 
Extensiv Craiova - Inter Sibiu 3-1; Dacia Pitești - FC Baia Mare 1-1.

CLASAMENTUL
1. EXTENSIV CR. 12 8 3 1 33-12 27
2. ARO C-LUNG 12 8 2 2 25-15 26
3. POLI TIMIȘOARA 12 6 3 3 26-13 21
4. UT ARAD 12 5 5 2 22-12 20
5. FC BIHOR 12 6 2 4 15-12 20
6. GAZ METAN 12 5 3 4 16-16 18
7. CORVINUL HD. 12 5 2 5 19-21 17
8. ASA TG. MUREȘ 12 5 1 6 16-16 16
9. INTER SIBIU 12 5 1 6 17-20 16
10. DROBETA TR.S. 12 4 3 5 14-20 15
11. UNIREA DEJ 12 4 2 6 17-22 14
12-13. DACIA PITEȘTI 12 4 2 6 16-21 14

MIN. MOTRU 12 4 2 6 16-21 14
14. CHIMICA TÂRN. 12 4 2 6 14-21 14
15. JIUL PETROȘANI 12 4 1 7 10-23 13
16. FC APULUM 12 3 4 5 17-20 13
17. VEGA DEVA 12 4 1 7 10-22 13
18. FC BAIA MARE 12 2 4 6 12-18 10

Etapa viitoare: Drobeta Tr. S - FC Bihor; Jiul - Poli Timișoara; 
Apulum A.l. - Corvinul; Gaz Metan - Chimica; ARO C-lung - Min. 
Motru; Extensiv - ASA Tg. M; Inter Sibiu - Dacia; FC Baia Mare - 
Un. Dej; Vega Deva - UTA.

Meciul s-a desfășurat într- 
un desăvârșit spirit de fair-play, 
întreținut și de cele 2 galerii ale 
oaspeților și gazdelor.

Foarte bun arbitrajul centra
lului S. Crângașu (Ploiești).

CORVINUL: Ceclan, R. An
done, Sterean, Călugărița. 
Procorodie, Gheară (83 
Haidiner), Babarti (62 Păcurar), 
Dinu, Șandor, Scarlat, Mitrică 
(86 Andrei).

JIUL: Ghițan, Doreș,
Cioară, Irina, Poenariu, Drăgan 
(68 Florea), Neiconi (76 
Dosan), Mocanu, Szoradi, FI. 
Stoica, Stoian (58 Barbu).

Sabin CERBU

Oaspeții au egalat în minutul 95

MINERUL CERTEJ - ȘOIMII SIBIU H (10)
în tentativa lor de a se men

ține în '‘coasta" echipelor frun
tașe care au ca obiectiv unul din 
primele două locuri ale clasa
mentului, minerii aveau neapărat 
nevoie de victorie în această 
partidă. Și deși până în minutul 94 
elevii antrenorului loan Petcu au 
condus, sibienii, specialiști ai jo
curilor din deplasare, au reușit în 
cele din urmă să întoarcă soarta 
partidei și să egaleze.

Meciul a debutat alert cu ac
țiuni rapide» la ambele porți și cu 
dueluri foarte aprige pentru ba
lon tolerate de arbitrul Cristian 
Nica din Ploiești. Mai motivați și 
mai inspirați, minerii au reușit 
destul de rapid deschiderea 

Rezultatele etapei a 13-a: Flacăra Vâlcea - Progr. Caracal 
8-0; Gl. Reșița - Record Mediaș 3-1; Min. Uricanl - Petr. Țicleni 2- 
0; Min. Lupeni - Min. Mătăsari 2-0; Constr. “U” Craiova - Al. Slatina 
1-1; Minerul Certej - Șoimii Sibiu 1-1; Petr. Drăgășani - Forestierul 
Stâlpeni 3-1; Min. Berbești - FI. Moreni 2-1; Pandurii Tg. Jiu - Petr. 
Stoina 2-1; Aurul Brad - Electroputere Craiova 0-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Min. Mătăsari - Petr. Țicleni; Al. Slatina - Min. 
Lupeni; Șoimii Sibiu - Constr. Craiova; Forest. - Min. Certej; FI. 
Moreni - Petr. Drăgășani; Progr. Caracal - Min. Berbești; Petr. 
Stoina - FI. Vâlcea; Rec. Mediaș - Pandurii Tg. Jiu; Electroputere 
Craiova - Gl. Reșița; Aurul Brad - Min. Uricani.

1. FL. VÂLCEA 13 9 2 2 38-14 29
2. ELECTROPUTERE 13 8 5 0 33-10 29
3. GLORIA REȘIȚA 13 9 2 2 31-11 29
4. ȘOIMII SIBIU 13 7 5 1 29-12 26
5. PANDURII TG.JIU 13 8 1 4 25-12 25
6. MINERUL CERTEJ 13 7 3 3 29-19 24
7. MINERUL URICANI 13 7 0 6 26-24 21
8. ALUMINIU SLATINA 13 6 2 5 14-12 20
9. PETROLUL ȚICLENI 13 6 1 6 16-33 19
10. PETROLUL STOINA 13 6 0 7 21-22 18
11. CONSTR. “U” C-VA 13 5 1 7 21-23 16
12. FLACĂRA MORENI 13 4 3 6 14-18 15
13. FOREST. STÂLPENI 13 5 0 8 21-32 15
14. MINERUL MĂTĂSARI 13 4 2 7 14-21 14
15. MINERUL BERBEȘTI 13 4 2 7 24-33 14
16. ARM. AURUL BRAD 13 3 4 6 13-20 13
17. PETR. DRĂGĂȘANI 13 4 1 8 14-25 13
18. MINERUL LUPENI 13 4 1 8 16-29 13
19. RECORD MEDIAȘ 13 3 2 8 24-30 11
20. PROGRESUL CARACAL 13 1 3 9 9-32 6

scorului. în minutul 15 Stănilă a 
centrat surprinzător din întoarcere 
de pe aripa stângă, iar Banc, venit 
lansat din spate, a reluat cu capul 
la colțul lung și 1-0. Replica șoi
milor a fost promptă, în minutul 16 
Luca încercând vigilența lui Dobre 
cu un șut puternic la colțul scurt. 
Apoi, tot sibienii au fost cei care s- 
au âpropiat mai periculos de poar
tă, dar șuturile lui Scridon (min. 22) 
și Tara (min. 24) au fost reținute cu 
siguranță de același Dobre. Abia 
spre finalul reprizei minerii și-au 
creat noi ocazii de gol. în minutdl 
35, Tăgârță a deviat inspirat pen
tru Stănilă, acesta a pătruns în 
careu dar a șutat lateral. Apoi, în 
minutul 42, la o lovitură liberă exe

cutată de Fartușnic, Tăgârță a 
reluat cu capul din plonjon, dar 
mingea a ocolit poarta.

In primele minute ale reprizei 
secunde gazdele au forțat des
prinderea, dar Scurtu (min. 58) 
și Rădos (min. 62) n-au avut 
forța să finalizeze. în replică, 
sibienii au ieșit în câteva rânduri 
foarte tăios pe contraatac, ară
tând că rezultatul înscris pe ta
bela de marcaj îi nemulțumește, 
în minutul 76, la un astfel de con
traatac, Filip l-a agățat din spate 
pe Tarcea și a primit al doilea 
cartonaș galben, fiind eliminat. 
Din acest moment echilibrul 
partidei s-a rupt astfel că sibienii 
au preluat inițiativa. Până la final 
șoimii au supus poarta gazdelor 
unui adevărat asediu. în minutul 
85 Tarcea a fost faultat în careu 
dar arbitrul ploieștean Cristian 
Nica nu a acordat lovitura de 
pedeapsă care se impunea. 
Pentru a-și repara greșeala 
centralul a prelungit în mod ne
justificat partida până ce oas
peții au reușit egalarea. Era deja 
minutul 95 când la o fază pre
lungită de atac Florea a șutat din 
poziție centrală, iar Munteanu a 
profitat de aglomerația din careu 
și a deviat în poartă: 1-1. Nici nu 
s-a reluat bine jocul de la centrul 
terenului șj arbitrul a și fluierat 
finalul partidei.

Reacția majorității jucătorilor 
gazdă a fost aceea de a se 
prăbuși pe gazon. Au fost însă 
și unii care au vrut să-i ceară 
socoteală arbitrului, dar au fost 
opriți de conducerea clubului.

MINERUL: Dobre - Fartuș
nic, Filip, Țibichi, Bozga - Pol- 
vrea, Șandor (2 Stănilă), Banc 
(46 Scurtu), Hanganu - Tă
gârță, Rădos (89 Pisoi).

ȘOIMII: Pampea - Popoșoi, 
Popa, Hila, Mărginean, Floarea 
- Luca (68 Tarcea), Ștef, Tara 
(55 Munteanu) - Ciobanu, 
Scridon (61 Radulescu).

Ciprian MARiNUȚ

Oaspeții revin in lupta pentru promovare

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA - DACIA 
ORĂȘTIE O-2 (0-1)

După înfrângerea neaștep
tată suferită în etapa trecută pe 
teren propriu în fața celor de la 
Victoria Călan, jucătorii de la 
Dacia Orăștie și-au propus pen
tru partida de la Hunedoara re
cuperarea punctelor pierdute. în 
consecință, încă din startul par
tidei, oaspeții au avut mai mult 
posesia balonului și au încercat 
să se apropie periculos de 
poarta hunedoreană. Dar dato
rită inexactităților la construcție 
ocaziile clare de gol au apărut 
abia în a doua jumătate a repri
zei. în minutul 32, după un corner 
executat scurt de Căpușan, Toth 
a centrat înalt în careu iar căpi
tanul Costea s-a înălțat și a relu
at cu capul la colțul lung deschi
zând scorul: 0-1. După gol oas
peții au prins aripi jucând mai 
perpendicular pe poartă, dar 
acțiunile lui Căpușan (min. 34), 
Hriscu (min. 40) și Ovidiu Marin 
(min. 41) au fost blocate in ex
tremis de apărătorii hunedoreni.

Schimbările făcute după pa
uză de antrenorul Pavel Horvath 
au înviorat puțin jocul gazdelor. 
Cu acțiuni rapide pe flancuri, 
purtate de noii intrați Roșu și 
Istina, hunedorenii s-au apropiat

Mâine ia Deva, handbal 
feminin

Universitatea Remin
- Autonova S.M.
în etapa trecută din Divizia A 

la handbal feminin, Universitatea 
Remin Deva a câștigat în deplasare 
la Artego Târgu Jiu cu scorul de 
14-11. în sfârșit, mâine, la Deva, de 
la ora 16, suporterii deveni pot 
viziona meciul de campionat din 
etapa a Vl-a cu Autonova Satu 
Mare. Intrarea gratuită! (S.C.)

în câteva rânduri foarte periculos 
de poarta lui Opric. în minutul 63, 
tânărul Nanu a pasat pe culoar 
pentru Major, dar acesta singur în 
careu a irosit o ocazie uriașă. 
După doar un minut la o altă acți
une prelungită de atac a gazdelor 
Roșu a ratat dintr-o poziție ideală. 
Nereușind concretizarea acestor 
uriașe ocazii de gol, hunedorenii 
au căzut psihic, astfel că jocul lor 
a devenit dezorganizat și lipsit de 
orizont. Oaspeții n-au stat pe gân
duri și au preluat inițiativa. Noul 
cuplu de atacanți, Eșanu și Szido
rak, a reușit câteva rapide acțiuni 
de atac care au creat panică în 
apărarea hunedoreană. Pătrunde
rile în dribling ale acestor rapide 
vârfuri au fost în câteva rânduri 
oprite doar cu prețul unor faulturi 
de apărătorii gazdelor. în minutul 
80, la o lovitură liberă dictată în ur
ma unei astfel de pătrunderi, Toth 
a centrat în careu, iar Szidorak a 

Rezultatele etapei a 10-a din 18 octombrie 
Min.Bărbăteni - Met. Crișcior 2-0; CIF Aliman Brad - Parângul 
Lonea 0-1; Victoria Călan - Minerul Ghelari 1-0; Constructorul Hd 
- Dacia Orăștie 0-2; CFR Marmosim - Minerul Teliuc 4-1

CLASAMENTUL

Etapa viitoare, a 11-a, din 25 octombrie: Metalul Crișcior 
- CIF Aliman Brad; Parângul Lonea - Victoria Călan; Minerul 
Ghelari - Constructorul Hd.; FC Dacia Orăștie - CFR Marmosim; 
Minerul Teliuc - FC Paroșeni Vulcan.

Minerul Aninoasa și Minerul Bărbăteni stau.

1. PARÂNGUL LONEA 8 7 0 1 17-5 21
2. VICTORIA CĂLAN 9 6 2 1 20-3 20
3. DACIA ORĂȘTIE 8 6 0 2 16-4 18
4. CFR MARMOSIM 8 5 1 2 22-7 16
5. MIN. BĂRBĂTENI 10 5 1 4 12-17 16
6. PAROȘENI - VULCAN 8 3 3 2 10-6 12
7. MINERUL GHELARI 8 3 1 4 12-13 10
8. MIN. ANINOASA 9 3 1 5 9-10 10
9. MIN. TELIUC 9 2 3 4 11-13 9
10. CIF ALIMAN BRAD 9 2 1 6 6-25 7
11. CONSTR. HD. 8 1 1 6 6-22 4
12. MET. CRIȘCIOR 8 1 0 7 5-21 3

reluat din voie imparabil; stabilim 
scorul final: 0-2.

A arbitrat bine o partidă fă, ■
probleme deosebite brigada foi 
mată din Eduard Kovăcs (Deva' 
la centru șî Florin Danciu (Si*
eria) și Valentin Gavrilă
asistenți. Observator A.j.F. - Ale 
xandru Groza.

CONSTRUCTORUL: 
- Gălan, Zbenghea (85 Dubin- 
due), Szabo, Ureche, Bacali ■ 
Romeghea (46 Istina), Nanu, 
Major - Spătaru (cpt.),
(46 Roșu - 75 Darie). 
Pavel Horvath.

DACIA: Opric - Cornea 
Țârvuloiu, Condor, Moldovea/ 
(70 Szidorak), Costea (cpt.) ■ 
Ivănescu, Căpușan, Hriscu (7( 
Baciu) - Toth, Ovidiu Marin (41 
Eșanu). Antrenor Carol Gal.

La juniori Constructorul Hu 
nedoara - Dacia Orăștie 3-1.

C. MARiNUȚ
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“Nu avem conflicte de amploare
Discuție cu Napoleon Florea, președintele Judecătoriei Orăștie

- Tocmai ați ieșit dintr-o 
ședință de judecată die pre
ședinte. Vorbim deci la 
"cald” cum se spune. Are 
Judecătoria Orăștie ceva de
osebit? Sunt cauze care s-o 
detașeze de alte instanțe?

- Nu. Avem probleme co
mune tuturor instanțelor. 
Cam aceleași categorii de 
cauze. în plan penal predo
mină furturile. Ca o carac
teristică totuși, mi se pare că 
accidentele de circulație sunt 
prea multe în zona Orăștiei. 
Revenind la cauzele penale, 
avem câteva cazuri de eva
ziune fiscală.

- Cauzele civile?
- Domină litigiile refe

ritoare la proprietate. Cele la 
Legea 18 deci, precum și 
cele la Legea 112/1995 pri
vind casele naționalizate. în 
aceste domenii avem cauze 
destul de multe.

- La Orăștie sunt și alte 
genuri de cauze, nu?

- Desigur. Există litigii de 
familie, divorțuri, pensii de 
întreținere, majorări de pen
sii de întreținere, care sunt 
foarte multe.

- Care este 
substratul aces
tor cereri'de ma
jorare a pensii
lor de întreținere 
die președinte?

- în urma sta
bilirii unei anumi
te pensii de între
ținere în funcție 
de veniturile rea
lizate la momen
tul respectiv, veni
turile persoanei 
în cauză cresc 
după câteva luni, 
în schimb, suma 
de bani stabilită 
pentru mama co
pilului este insufi
cientă. Iar pentru 

actualizarea cât de cât a ne
voilor copilului cu pensia de 
întreținere, se cere majorarea.

- Care este situația in
fracțională din punctul de 
vedere al activității Judecă- 
“oriei Orăștie, față de peri
oadele trecute?

- Dacă ne raportăm la pri
mele nouă luni ale anului tre
cut, s-a cam.menținut numă
rul cauzelor. Poate o mică 
scădere ar trebui menționată.

- în ce domenii au scăzut 
cauzele?

- Este cam greu de spus. 
O anume reducere a fost în 
penal, când ne referim la 
plângerile directe. Este vorba 
de conflictele personale.

- Este vreo explicație?
- Cred că este vorba de 

o anumită creștere a nivelu
lui de civilizație. Oamenii nu 
se mai lovesc și jignesc așa 
ușor, iar pentru anumite pro
bleme apărute apelează la 
căi cât de cât ortodoxe. Ar 
mai fi apoi și faptul că în zo
nă nu au apărut și nu există 
conflicte de amploare, de 
ireconciliat. De altfel, aici, la 
judecătorie, noi încercăm să 

împăcăm oamenii, li îndru
măm să adopte soluții ami
abile. Este mai bine așa, de
cât prin darea unei soluții, 
chiar legale. Ei știu mai bine 
ce au de împărțit.

- Spuneați la început că 
în penal domină furturile. De 
ce oare? Există vreun motiv?

- Nu aș putea găsi pe mo
ment o explicație. Sunt furturi 
și furturi. Bunăoară au scăzut 
furturile din avutul public. Au 
crescut însă cele din avutul 
privat. în general însă furturile 
au valori relativ modice. Nu 
sunt de valori importante, de 
zeci de milioane. Multe furturi 
sunt localizate la SC "Chimi
ca” SA. De aici se încearcă să 
se’ scoată tot felul de piese fă
cute pentru autoturismele "Da
cia”. Se pare că sunt piese 
care tentează. Mai ales că sunt 
destui amatori de chilipiruri.

- în general, cine sunt cei 
care fură die Florea?

-'Cei mai mulți sunt reci- 
diviști. Deci cei care au mai 
furat își continuă activitatea 
infracțională. îngrijorător este 
faptul că avem foarte mulți 
minori care fură. Sunt înde
obște oameni fără ocupație.

- Am înțeles că în zonă 
șomajul este destul de ridi
cat. Există oare o corelație 
între acesta și numărul ma
re de furturi?

- Eu nu am convingerea 
că s-ar putea face vreo legă
tură. Poate un sociolog ar pu
tea spune mai multe. în mate
ria furturilor există însă o ne- 
corelare între textele legis
lative.

- în ce sens?
- în 1996 a fost modificat 

Codul Penal. Cu acest prilej, 
în ideea de a se reduce nu
mărul furturilor, s-a introdus o 
pedeapsă severă, de la 3 la 
15 ani. în același timp, Codul 
Penal spune că la pedepse 

peste 12 ani închisoare, nu 
se poate aplica suspenda
rea sau munca corecțională. 
Deci se poate aplica numai 
pedeapsa închisorii. Dacă 
se constată însă că există 
circumstanțe atenuante, pe
deapsa poate să scadă, dar 
numai cu privare de liber
tate. Or, sunt situații când in
fractorii sunt minori^ sunt la 
prima abatere, ori valoarea 
furtului este modică, deci nu 
există un pericol social. 
Vrând, nevrând, pedeapsa 
este însă prin privare de li
bertate. După părerea mea 
este nevoie de o armonie a 
textelor de lege care să spu
nă că și în cazul infracțiunilor 
de furt, cu anumite cir
cumstanțe, se poate aplica 
pedeapsa ou suspendare 
sau mur/ a corecțională.

- Ați spus că în civil do
mină litigiile referitoare la 
proprietate. Mai sunt și 
acum multe cauze privind 
Legea 18, deci cele legate 
de pământ?

- Cred că avem mai 
multe acum decât în anii tre- 
cuți, ele fiind și mai dificile.

- De ce oare?
- La noi există și o situație 

mai specială. Mă refer la cea 
privind Stațiunea pomicolă 
de la Geoagiu. Aceasta s-a 
înființat prin anii ’50 prin tot 
felul de comasări de pământ 
luat prin exproprieri. Acum 
oamenii își cer pământul, dar 
stațiunile pomicole au un 
statut special. Oamenilor li s- 
a dat dreptul de creanță, po
sedă acțiuni deci. Din păcate 
însă, de vreo câțiva ani stațiu
nea nu a plătit nimic. Cei de 
acolo spun că nu mai au ve
nituri. Și-atunci oamenii 
spun: nu avem pământ, dar 
nici nu primim nimic. Noi am 
obligat stațiunea să plă
tească, dar nu are bani.

A forțat ușa și a 
ajuns la poliție 
La Deva, polițiștii cercetează 

un individ de 32 de ani din 
Gherla. S-a constatat că, într-o 
zi, prin forțarea ușii, el a pătruns 
în locuința lui Iulian Lupu din loca
litate, de unde a plecat cu bunuri 
în valoare de 3.500.000 de lei.

Se pare că hoțul a mai co
mis furturi și la Simeria. Urmea
ză ca poliția să-i stabilească 
întreaga activitate infracțională.

Permisul lui Virgil - 
din nou la poliție 

De puțină vreme, permisul 
de conducere al lui Virgil Chi- 
riac, muncitor la E.M. Valea de 
Brazi, se află din nou la poliție. 
Acest lucru, întrucât el a fost 
depistat conducând autoturismul 
sub influența băuturilor alcoo
lice. Să mai spunem că, în total, 
pentru același lucru - permisul 
i-a fost suspendat în ultimii ani 
nu mai puțin decât 540 de zile!
Mai exact de șapte ori câte 90 
de zile.

0 fetiță de 9 ani a 
scăpat de viol 
Poliția din Petroșani a fost 

sesizată recent că, în jurul orei 
18, o minoră a fost acostată în 
fața blocului în care locuia de un 
individ pe nume Costică Vasilica, 
43 de ani, care locuia într-un 
apartament de pe scara vecină 
a blocului.---  

r — —- 
I Dreptul la replică 
I Am primit recent la redacție un "Drept la replică” semnat de |
■ Pompiliu Bota, administrator la SC “Simbol Comax” SRL Orăștie. lată ■ 
! ce se spune:
» “Subsemnatul Bota Pompiliu, din Orăștie, str. Decebal, nr.18, I 
| rog să inserați în paginile ziarului dv următorul “Drept la replică". |
■ Referitor la afirmațiile ziaristului Valentin Neagu, din articolul ■ 

“Dom’ Pompiliu s-a liniștit”, apărut în ziarul “Cuvântul liber", din • 
data de 07.10.1998, vreau să fac următoarele precizări: nu am fost I 
citat niciodată la sediul IPJ Hunedoara, deci nu se poate pune | 
problema refuzului de-a mă prezenta la audieri; nu am întocmit nici ■ 
un document fictiv; am fost eliberat de Tribunalul Județean Hune- • 
doara la 1.04.1998; așa-zisul prejudiciu se compune din sume | 

| achitate încă din 1996 și sume nedatorate stalului. |
Iîn “Dreptul la replică" amintit se fac și alte considerații referitoare . 

la cauza în discuție, pe care redacția nu le poate verifica și proba. ■

I 
I

I

Acesta a dus-o pe acoperi
șul blocului și a încercat să în
trețină cu ea relații sexuale.

împotriva lui Parchetul a 
emis mandat de arestare pentru 
comiterea infracțiunii de ten
tativă de omor.

Administratorul s-a 
rănit grav

Era în jurul orei 17 când, într-o 
recentă zi, pe DN 66, în localitatea 
Bănița, circula cu autoturismul și 
Mihai Albu, 31 de ani, administrator 
la SC Electronica SA Deva.

La un moment dat a intrat în 
depășirea altui autoturism, dar 
fără să se asigure. în aceste 
condiții s-a tamponat cu un auto
turism condus corect de Ionel 
loțu, șofer la Șantierul de 
Construcții Căi Ferate Petroșani.

A urmat rănirea gravă a lui 
Mihai Albu.

Două infracțiuni în* 

câteva minute 
losif Martin are 38 de ani și 

este din Dobra. într-o recentă zi s- 
a urcat la volanul unui autoturism 
și a pornit la plimbare prin localitate.

Treaba este însă că, pe o 
stradă, el a accidentat-o pe minora 
Monica Duznic. Fetița traversa 
strada în fugă și fără să se asi
gure. Șoferului i s-a întocmit dosar 
de cercetare penală pentru infrac
țiunile de conducere pe drumurile 
publice a unui autoturism ne
înmatriculat și vătămare corporală.

Rubrică realizată cu 
sprijinul i.P.J. Hunedoara

cititorilar
Concediul de odihnă al 

salariatilor detașați
Tudor Andronache, Brad
Salariaților detașați la alte 

unități li se acordă concediul de 
odihnă de către unitățile la care 
aceștia își desfășoară activita
tea. în cazul detașării la o altă 
unitate, cu sediul în altă loca
litate, safariații detașați au drep
tul la rambursarea oheltuielilor 
de transport dus și întors, din 
localitatea unde sunt detașați în 
cea unde se află unitatea la 
care sunt angajați, pentru cazul 
în care concediul se efectuează 
în timpul detașării.

Alocația de întreținere 
în cazul plasamentului 

unui copil 
Neculai Borza, Călan 
Ordonanța de Urgență nr.26/ 

1997 privind protecția copilului 
aflat în dificultate- prevede că 
pentru fiecare copil încredințat

sau dat în plasament se acordă o 
alocație lunară de întreținere în 
cuantum de 300.000 lei, care se 
indexează prin hotărâre de gu
vern. Această alocație se plă
tește persoanei, reprezentantului 
familiei desemnat de comisie sau 
•organismului privat autorizat pă- 
rora le-a fost încredințat sau dat 
în plasament copilul. De aseme
nea, actul normativ respectiv pre
vede la art.20 alin. 3: “Persoana 
sau, după caz, unul dintre soți că
rora le-au fost încredințați sau dați 
în plasament copiii au dreptul, pe 
perioada încredințării sau plasa
mentului, la un salariu la nivelul 
salariului brut lunar al asistehtului 
social cu pregătire medie, înca
drat în funcție de vechime.O astfel 
de perioadă se consideră vechi
me în muncă. în cazul persoanelor 
pensionate, suma astfel acordată 
se va plăti sub formă de indem
nizație lunară. Pentru a putea be
neficia de aceste prevederi, per
soanele în cauză trebuie să ob
țină atestatul de asistent maternal

profesionist din partea Comisiei 
pentru protecția copilului de la 
domiciliul acestora. Asemenea 
prevederi nu sunt aplicabile, 
însă, în cazul în care copilul a 
fost încredințat sau dat în pla
sament la o rudă a acestuia, 
până, la gradul al patrulea 
Inclusiv".

Indemnizația pentru 
sarcină și lehuzie
Livia lovan, Hunedoara
în cazul salariatelor cu o ve

chime de peste 12 luni, cuan
tumul ajutorului pentru sarcină 
și lehuzie este de 85 la sută din 
salariul de bază lunar și spo
rurile prevăzute de lege (pentru 
vechime în muncă, pentru condi+ii 
grele de muncă, pentru lucrul 
sistematic peste programul nor
mal etc.). în acest sens, sunt 
prevederile Hotărârii nr.880/ 
1965, astfel cum a fost modi
ficată prin Legea nr.49/1992, 
publicată în Mon. Of. nr.107 din 
26 mai 1992.

SPĂRGĂTORII LUCRAU NOAPTEA
Lucrătorii Biroului de Poliție 

Criminală Hunedoara cercetează în 
stare de arest-trei indivizi pe nume 
Dorel Lingurar, Robert Muntean și 
Sorin Curelar. S-a stabilit că ei sunt 
autorii a trei spargeri. Două în prima

parte a lui 1998, iar una la sfârșitul lui 
septembrie curent. Toate comise 
noaptea. Prima spargere au dat-o la 
un bar din Teliucu Inferior, a doua la un 
magazin alimentar din Valea Dîljii, iar 
ultima la un magazin din Peșteana.

Valoarea totală a bunurilor 
furate este de peste 9.000.000 
de lei. Cercetările au mai stabilit 
că cei trei se deplasau la locu
rile unde urmau să dea spar
gerile cu autoturismul condus 
de Neculai Cojocaru, 46 de ani, 
din Hunedoara.

Să știți că asta nu-i dreptate!”
Suntem un grup de cetățeni 

ai comunei Beriu, satul Sereca și 
vrem să vă punem în temă cu ce 
se întâmplă în localitatea noastră.

Avem un^cetățean pe nume 
VasileTâmpean, care are un 
tractor și umblă cu el mai mult 
beat decât treaz, plus că nici nu 
vede cu un ochi. Ne este frică 
să mai lăsăm copiii să meargă la 
școală că ăsta, beat fiind, ne 
omoară copiii. în ziua de 28 sep
tembrie a.c., a plecat cu'tractorul 
și cu carul la Beriu beat mortal,

unde era să omoare două fetițe. 
Norocul a fost că a dat cu roata 
în-stâlpul de curent, iar niște cetă
țeni au oprit tractorul. La câtva 
timp a plecat cu el la crâșma din 
sat. Aici a mai băut până când nu 
a mai putut să se urce la volanul 
tractorului.

Pe el l-au dus acasă trei per
soane, iar tractorul altcineva.

în altă zi s-a dus'cu tractorul la 
cooperativa de consum, beat din 
nou, și a legat scările de ciment cu 
un cablu să le tragă de acolo, spu

nând că vrea să o demoleze din 
cauză că gestionarul nu aduce 
marfă. Mai înainte s-a răsturnat cu 
tractorul în capătul satului Orăș- 
tioara de Jos fiind tras de un alt 
tractor, dar a ieșit și de acolo.

Vrem ca prin intermediul dum
neavoastră sau al instituțiilor care 
sunt în drept să se ia măsuri 
până nu face vreo nenorocire.

Spune că are la Deva un 
doctor care l-a pensionat.

Păi să știți că asta nu-i drep
tate!
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Spații specializate, în consens 
cu reforma din învățământ

Reprezentativ nu numai 
prin construcția sa impună
toare, ci și prin roadele acti
vității instructiv-educative, 
Liceul Teoretic “Traian" din 
Deva a pășit în noul an de 
învățământ sub auspiciile 
noului. Vacanța de vară a 
însemnat pentru oamenii școlii 
o perioadă de muncă intensă 
pentru a pune la dispoziția 
elevilor spații specializate, 
cerute de înnoirile pe care 
reforma învățământului le 
preconizează.

- Din fericire, liceul nostru 
reprezintă, prin tradiția acu
mulată de-a lungul anilor, o 
instituție de încredere pentru 
părinți și elevi. Aceasta se dato
rează atât colectivului de cadre 
didactice, cât și elevilor, dar, 
fără îndoială, și condițiilor de 
studiu oferite de școala noastră, 
condiții pe care ne străduim să 
le îmbunătățim de la un an la 
altul - apreciază dl prof. Robert 
Singer, directorul Liceului 
Teoretic”Traian”. îmi amintesc 
cum, în urmă cu 20 de ani, de 
pe banca dintr-un spațiu vecin 
liceului, priveam împreună cum 
se construia clădirea acestei 
școli. Vă spuneam atunci că 
dorința mea și a colegilor mei 
este să construim o școală mo
dernă, pentru prezent și viitor. 
Cred că am reușit să realizăm 
împreună acest lucru, iar 
schimbarea profilului liceului, 
din industrial în teoretic, a fost 
benefică pentru o bună parte a 
populației școlare din Deva, 
îmbunătățirile pe care le adu
cem continuu răspund noului 
său profil.

- Vă rog să vă referiți con
cret la ceea ce ați întreprins și 
realizat pentru ca, în acest an 
școlar, elevii să beneficieze 
de spații specializate 
instruirii pentru unele obiecte 
de învățământ.

- Ținând seamă de propu
nerile M.E.N. privind studiul 
informaticii - care se va gene

construcția acestui liceu, aș 
vrea, la rându-mi, să... divulg 
ceea ce n-am putut spune 
acum două decenii. O imagine 
pe care o am proaspătă în me
morie: mapa aceea roasă de 
vreme pe care ați purtat-o ani în 
șir sub braț, bătând la ușile 
autorităților pentru a obține 
aprobările de construcție a

De vorba cu dl prof. Robert Singer, 
directorul Liceului Teoretic "TraiaiTDeva

raliza astfel încât toți elevii de 
liceu să beneficieze de instruire 
în acest domeniu - am construit 
și dotat în vară un modern 
laborator de informatică. L-am 
realizat numai prin eforturi proprii, 
din resurse de autofinanțare, cu 
ajutorul unor sponsori și din 
donații. Laboratorul dispune de 
14 calculatoare - 3 primite de la 
Inspectoratul Școlar Județean iar 
celelalte, după cum spuneam, 
din sponsorizări, donații și 
venituri proprii. O donație 
deosebit de valoroasă - un 
calculator Pentium de înaltă 
performanță - ne-a oferit-o firma 
Grapho-Tipex din Deva (patron dl 
Carol Varga). Ne bucură că și în 
acest an școlar clasele a IX-a 
(șase la număr) sunt formate din 
elevi cu aptitudini pentru 
obiectele pe care le studiază și 
avem convingerea că, prin 
performanțele lor, acești liceeni 
vor contribui la ridicarea 
prestigiului școlii noastre.

- Fiindcă ați amintit despre 
momentul din urmă cu 20 de 
ani, când urmăream împreună

acestui liceu. în mapă se afla 
proiectul școlii - realizat de ele
vii din ultimul an al Liceului de 
Construcții ca lucrare a lor de 
sfârșit de an, pe care dumnea
voastră ați coordonat-o. Câți 
ani ați purtat acea mapă pe la 
uși?

- Zece. Exact 10 ani! Dar n-a 
fost în zadar, lată, școala noas
tră, devenită liceu teoretic, răz
bate prin vreme și vremuri, se 
aliniază din mers deschiderilor 
din învățământ, pentru că, oricât 
de grei sunt anii tranziției, prioritar 
în munca noastră este copilul, 
elevul! N-avem voie să oprim 
continuitatea muncii. Procesul de 
învățământ, condițiile create 
elevilor trebuie să se apropie de 
optimul ideal. Dacă un colectiv 
întreg se străduiește, reușește să 
evite apariția unor situații care să 
perturbe acest proces deosebit 
de important al instruirii. Datoria 
noastră este de a-i feri pe elevi 
de relele care, din păcate, s-au 
înmulțit. Avem datoria să le 
creăm o personalitate culturală și 
morală care să le permită

devenirea lor în societate.
- Spuneți-ne, vă rugăm, 

care sunt spațiile specia
lizate în școală pentru o cât 
mai bună desfășurare a 
procesului de învățământ?

- Liceul nostru dispune de 
24 de săli de clasă și două 
amfiteatre. Alături de acestea 
funcționează, dotate corespun
zător, două laboratoare de 
fizică, câte unul de chimie și 
biologie, o mediatecă (sală 
specializată pentru ptoiecții, 
video și audiții), o bibliotecă 
specializată și pentru limbi 
străine. Noul laborator de infor
matică, cu cele 14 calcula
toare, pus în funcțiune de 
curând, este primul dintr-un 
complex de laboratoare care 
vor fi specializate și pe nivele 
de învățare dar și pe specificul 
obiectelor planului de învă
țământ. întregul parter al 
liceului va fi transformat în 
laboratoare. în aceste zile am 
inaugurat și noile spații 
construite anume pentru 
momentele de relaxare dintre 
ore: sunt încăperi în care sunt 
puse la dispoziția elevilor 
produse alimentare și articole 
de uz școlar. Dispunem de o 
bună bază materială pentru 
desfășurarea unui învățământ 
de calitate dar, repet, ne aflăm 
într-un continuu proces de 
modernizare a ei. în același 
timp, consider că importantă 
este și continuitatea în 
domeniul managerial și cred că 
ceea ce am realizat în acest 
liceu, confirmă.

Discuție consemnată de 
Lucia LiCiU
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Știri din Sălașu de Sus
• Ajutoare sociale
în prezent doar 12 familii din satele 

comunei beneficiază de ajutoare sociale, 
cum afirma dna Barbara Varga, secretara 
consiliului local, față de 180 în anul 1995. 
Treptat, toate cele care nu s-au încadrat în 
criteriile prevăzute de Hotărârea de Guvern 
nr. 125/96 au fost încetate de la plată. Astfel, 
sumele pot fi plătite la termen.

• Revin ia sate
Unii dintre cei disponibilizați, de la mină,

|> s-au stabilit cu familiile la sat, întemeindu-
■ și gospodării pe care se străduiesc să le
■ mențină în rând cu lumea. în ultimul timp 
| două familii s-au mutat în satul Râu Alb și

una în Sălașu de Sus. Există această 
tendință, cum am aflat la Primăria comunei. 
Multe dintre familiile proaspăt întemeiate s- 
au stabilit de asemenea în Sălașu de Sus, 
făcând ca numărul locuitorilor să crească.

• Căsătorii
Până în prezent au trecut, în acest an, 

prin fața ofițerului stării civile, 14 perechi de 
tineri, numărul fiind identic cu cel din '97.

I S-au căsătorit recent Ion Florin Vlad din 
^Sălașu de Sus cu Daniela Gear.ina

I 
I
I 
I
I 
I

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

lovănescu din Răchitova; Daniel Maracu din 
satul centru de comună cu Vasilica 
Bulgărașu din Vințu de Jos și Florin Victoruț 
lovănescu (Sălașu de Sus) cu Mirela Monica 
Dinișoni din Călan. Soțiile și-au urmat soții, 
stabilindu-se în Sălașu de Sus.

• Magazin cu "de toate"
“Gama” este magazinul din centrul de 

comună, aparținând SC “Farex Com” SRL 
Hațeg. Responsabila acestuia, Letiția 
Fluieraș, spunea că aprovizionarea se face 
de 2-3 ori pe săptămână de la Hațeg, cu 
produsele solicitate de clienți. Se găsesc de 
toate, în special produse alimentare, iar 
pâinea este asigurată zilnic de la brutăria 
proprie.

• Abonamente
Cum am aflat la Oficiul poștal, numărul 

abonamentelor la "Cuvântul liber” este în 
creștere. Numai în satul centru de comună 
aproape la- fiecare a doua gospodărie din 
200 ale Sălașului există câte un abonament. 
Numărul acestora va crește o dată ce Paroș, 
Peștera și Mălăești trec, începând cu 1
c :tombrie, la Oficiul poștal Sălașu de Sus. |

Estera SÎNA j

Acțiuni ale P<ILN*R>
Dl Petru Șteolea, președintele Filialei 

județene a Partidului Unității Naționale Române, 
deputat de Hunedoara, secretar executiv al 
PUNR, statornic colaborator al ziarului nostru, ne- 
a adus la cunoștință câteva acțiuni recente ale 
formațiunii politice din a cărei conducere face și 
domnia sa parte. Le punctăm în continuare pe 
scurt:

• PUNR a dat în judecată la Curtea de Apel 
București Guvernul României pentru Hotărârea 
nr. 687/1998 privind inițierea procedurii de 
înființare a Universității multiculturale cu limbile 
de predare maghiară și germană „Petofi - 
Schiller". Hotărârea respectivă - se spune în actul 
de motivare - contravine art. 6, al. 2 și ari. 32 din 
Constituția României.

• A întocmit un proiect de Moțiune privind 
situația dezastruoasă în care se află pensionarii, 
veteranii și văduvele de război.

• A trimis o scrisoare dlui Emil 
Constantinescu, președintele României, în care 
îi solicită să adreseze Parlamentului un mesaj 
privind starea națiunii, la doi ani de la preluarea 
puterii în stat.

Traian BONDOR

Traian BONDOR

Va fi suspendat președintele 
țării? Om trăi și om vedea
într-o recentă conferință de 

presă a Organizației județene 
Hunedoara a Partidului Demo
crației Sociale din România s-a 
anunțat că s-a format o comisie 
internă a PDSR care să efectueze 
monitorizarea tuturor actelor de 
încălcare a Constituției și să 
elaboreze "Expunerea de motive" 
pentru declanșarea procedurii 
constituționale de suspendare din 
funcție a Președintelui României.

Această 
veste - remisă și 
presei - a fost 
anunțată în Sena
tul României, în numele grupului 
parlamentar al PDSR, de către dl 
Dorn loan Tărăcilă, vicepreședinte 
al Partidului Democrației Sociale 
din România și totodată vicepre
ședinte al Senatului, la o dată 
relativ recentă.

Intenția de a-l suspenda din 
fruntea țării pe Emil Constan
tinescu nu este doar a PDSR. 
Partidul România Mare - primul, 
după câte știm - a anunțat de mult 
această dorință. Dar, după câte 
știm, n-a făcut nimic concret în 
această direcție. Partidul Unității 
Naționale Roi'nâne i-a trimis dlui 
președinte o scrisoare în care îi 
cerea dlui Emil Constantinescu să 
prezinte în Parlament starea 
națiunii la împlinirea a doi ani de 
la cucerirea celui mai important loc 
în conducerea treburilor țării. La o 
conferință de presă a Filialei 
județene a PUNR - despre care 
“Cuvântul liber" a relatat - s-a

precizat că, dacă pererea 
respectivă nu se va împlini, se 
va declanșa procesul de 
demitere a președintelui.

Motivele pentru care PRM, 
PUNR și PDSR vor să-l 
suspende pe președinte sunt 
mai multe, iar dintre acestea se 
remarcă situația gravă în care 
a ajuns România, prăbușirea 
nivelului de trai și a speranțelor 
oamenilor de mai bine în 

actuala legis
latură, întune
carea imaginii 
României în

Europa și în lume, încălcarea 
prerogativelor constituționale și 
multe - multe altele. Dar nu 
acestea interesează și merită 
consemnate, ci faptul că trei 
formațiuni politice în creștere în 
sondajele ce au avut loc în ul
tima vreme cer același lucru. 
Conform Constituției pentru 
suspendarea președintelui este 
nevoie să se adune semnăturile 
a 500.000 de cetățeni pentru ca 
problema să fie pusă în 
Parlament. Pentru împlinirea 
actului respectiv este nevoie de 
votul a 2/3 dintre senatori și 
deputați. Dacă cele trei partide 
își vor uni demersul, dacă la 
acest demers se vor alia și alte 
forțe politice și asociații de tot 
felul procesul poate reuși. Va 
reuși oare? Om trăi și om 
vedea.

Asistentul Lucian Vîrtei execută lucrări de calitate în 
cadrul laboratorului stomatologic din dispensarul 

Crișcior -Brad.
Foto: Traian MÂNU
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în mod normal, conform 
statisticilor, din numărul total al 
noilor născuți 52-53 la sută 
sunt băieți, doar restul de 47-48 
la sută fiind fetițe. însă în luna 
septembrie a.c., la secția nou- 
născuțl a Spitalului municipal 
Hunedoara tradiția a fost 
infirmată. După cum ne-a 
Informat dr. Emilia Biber, șefa 

^secției, din totalul de 87 de

---------- ---------------- \
lunci băieților?!■

nașteri, 45 au fosf fetițe și 
doar 42 au fost băieți. In 
schimb, în luna octombrie 
băieții au recuperat 
vertiginos. Până în 4 
octombrie se născuseră 2 
fetițe și 9 băieți, iar pe 12 
octombrie - ora documentării 
noastre - raportul era de 22 la 
11 în favoarea băieților. 
________Ciprian MARiNUȚj

Trenul 1765/1768 lași- 
Timișoara Nord va circula 
începând din data de 16/
17.10.1998 astfel:

- pe relația lași-Simeria con
form Mersului trenurilor de 
călători.

- pe relația Simeria-Timișoara 
Nord astfel: Simeria (pleacă 
03,38); Deva (sosește 03,47 - 
pleacă 03,50); Ilia (sosește 04,10 
- pleacă 04,11); Margina (sosește 
04,55- pleacă 04,56); Făget 
(sosește 05,06 - pleacă 05,07); 
Lugoj (sosește 05,51 - pleacă 
05,53); Buziaș (sosește 06,20 - 
pleacă 06,23); Timișoara Nord 
(sosește 07,11).

Trenul 1767/1766 Timișoara 
Nord-lași va circula începând din 
data de 17/18.10.1998 astfel:

- pe relația Timișoara Nord- 

Simeria astfel: Timișoara Nord 
(pleacă 14,27); Buziaș (sosește 
15,08 - pleacă 15,10); Lugoj 
(sosește 15,37 - pleacă 15,39); 
Făget (sosește 16,24 - pleacă 
16,25); Margina (sosește 16,35 - 
pleacă 16,36); Ilia (sosește 17,18 
- pleacă 17,19); Deva (sosește 
17,38 - pleacă 17,41); Simeria 
(sosește 17,51).

- pe relația Simeria-lași con
form Mersului trenurilor de călători.

Trenul 735/730 lași- 
Timișoara Nord va circula 
începând din data de 16/
17.10.1998 astfel:

- pe relația lași-Simeria con
form Mersului trenurilor de călători.

- pe relația Simeria-Timișoara 
Nord astfel: Simeria (sosește 
05,38 - pleacă 05,40); Deva 
(sosește 05,50 - pleacă 05,52);

Modificări în circulația 
unor trenuri de călători

Radna (sosește 07,16 - pieacă 
07,56); Timișoara Est (sosește 
09,29 - pleacă 09,30); Timișoara 
Nord (sosește 09,39).

Trenul 736/739 Timișoara 
Nord-lași va circula începând din 
data de 17/18.10.1998 astfel:

- pe relația Timișoara Nord- 
Radna astfel: Timișoara Nord 
(pleacă 19,43); Timișoara Est 
(sosește 19,52 - pleacă 19,53); 
Radna (sosește 21,08 - pleacă 
21,25).

- pe relația Simeria-lași con
form Mersului trenurilor de călători.

Trenul 1839/1838 Timișoara 
Nord-lași va circula începând cu 
data de 17.10.1998 astfel:

- pe relația Timișoara Nord- 
Deva conform Mersului trenurilor 
de călători.

- pe relația Deva-Simeria 
astfel: Deva (sosește 21,23 - 
pleacă 21,26); Simeria (sosește 
21,35-pleacă 21,47).

- pe relația Simeria-lași con
form Mersului trenurilor de călători.

Trenul 1942/1943 Timișoara 
Nord-Sighetu Marmației va 
circula începând cu data de 17/
18.10.1998 astfel:

- pe relația Timișoara Nord- 
Radna astfel: Timișoara Nord (pleacă 
22,58); Timișoara Est (sosește 23,06 
- pleacă 23,07); Radna (sosește 
00,21 - pleacă 00,45).

- pe relația Radna-Sighetu 
Marmației conform Mersului 
trenurilor de călători.

Trenul 1822 Arad-București 
Nord va circula începând cu data 
de 17.10.1998 astfel:

- pe relația Arad-Deva conform 
Mersului trenurilor de călători.

- pe relația Deva-Simeria 
astfel: Deva (sosește 21,47 - 
pleacă 21,50); Simeria (sosește 
21,59- pleacă 22,12).

- pe relația Simeria-București 
Nord conform Mersului trenurilor de 
călători.

Trenul 1821 București Nord- 
Arad va circula începând cu data 
de 17.10.1998 astfel:

- pe relația București Nord- 
Simeria conform Mersului trenurilor 
de călători.

- pe relația Simeria-Deva 

astfel: Simeria (sosește 07,00 - 
pleacă 07,11); Deva (sosește 
07,20 - pleacă 07,23).

- pe relația Deva-Arad con
form Mersului trenurilor de 
călători

Trenul 2182 LugoJ-llia- 
Simeria va circula începând din 
data de 17.10.1998 astfel:

- Lugoj (pleacă 04,39); 
Făget (sosește 06,00 - pleacă 
06,01); Margina (sosește 06,11 
- pleacă 06,17); Ilia (sosește 
07,16 - pleacă 07,17); Deva 
(sosește 07,50 - pleacă 07,52); 
Simeria (sosește 08,04).

Trenul 2187 llla-Lugoj va 
circula începând din data de
17.10.1998 astfel:

-Ilia (pleacă 16,11); Margina 
(sosește 17,22 - pleacă 17,23); 
Făget (sosește 17,33 - pleacă 
17,34); Lugoj (sosește 18,53).
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• Vând urgent cuptor patiserie, 
3 tobe, preț 6 milioane, nego
ciabil. Tel. 054/711955 (5594)

VANZAR1 
CUMPAPARI

• Vând teren intravilan De
va, zona "Sarmismob”, 2100 
mp, cu ieșire la șosea. Tel. 
621109, 224667. (4511)

• Vând teren 4000 mp, luncă, 
intravilan, oraș Abrud, lângă 
șoseaua spre Brad. Tel. 058/ 
780618, 054/724035 (5453)

• Vând apartament ultra
central, parter,3 carnete, locali
tatea Brad. Informații Ocolul 
Silvic Brad, tel. 650882 (PTT)

• Vând casă în satul Boiu, 
comuna Rapoltu Mare. Infor
mații în Petroșani, str. Unirii, bl. 
14,' ap.5. Tel. 053/221682. 

(4514)
• Vând urgent apartament 

2 camere, gaz, grădină, curte, 
Simeria, str.Victoriei, preț 55 
milioane. Informații familia 
Mihail, str. Victoriei, nr. 22, 
Simeria. (4518)

• Vând casă, baie, 70 ari 
grădină, 1 ha pădure, saxofon 
mi-bemol. Mărtinești, 69. (4521)

• Vând casă cu două nivele, 
zona pieței, curte, grădină și 
Dacia 1310,1990, Renault 11, 
Dacia 1410,1991, toate înma
triculate, cu carte de identitate, 
prețuri avantajoase. Tel. 
718145. (5456)

• Vând apartament 2 ca
mere, Micro 5, Hunedoara, 
caroserie Dacia 1307, nouă. 
Tel. 721192 (5457)

• Vând casă cu grădină 
mare, Hațeg, Suseni, 2. Infor
mații 068/214941 (5846)

• S.C. DACIA SERVICE SA. 
DEVA vinde ELEVATOARE cu 
două coloane - 2 tone la 
prețuri accesibile. Tel. 
225840, persoana de con
tact, mecanic șef ing. Mu- 
gescu Nicolae. (4505)

• S.C. Beno-Oil SRL Deva 
vinde cap tractor - Liaz 16 t, 
capacitate cilindrică 11.940 
cmc, an fabricație 1986. Tel. 
232551 (523)

• Vând Lăstun cu CIV, 3,5 
mii. negociabil. Tel. 261580, 
după ora 16. (7770)

• Vând convenabil pătuț,
saltea cu iarbă de mare. Tel. 
216442. (4510)______________

• DE VÂNZARE ÎNCĂLȚĂ
MINTE DE IARNĂ ITALIANĂ 
SECOND-HAND, EN GROS, ÎN 
SACI DE 20 KG LA 20.000 LEI/ 
KG CU TVA INCLUS. 
INFORMAȚII LA TELEFON 054/ 
728291, ORELE 20-22. (5599)

AMBULANȚA 
JUDEȚEANĂ 

DEVA
anunță selecția de 

oferte ce se organizea
ză în vederea execu
tării lucrării “Reparații 
acoperiș” la sediul Am
bulanței Județene Deva 
- filiala Orățtie. Caietul 
de sarcini poate fi achi
ziționat de la Ambu
lanța Județeană Deva, 
str. Depozitelor, nr. 3, 
începând de azi 20 oc
tombrie 1998.

Relații suplimentare 
la telefon 221550.

• Vând spațiu comercial 
Simeria, zona pieței, tel. 
260655 sau 261964 (4504).

• Vând mere pentru iarnă. 
Golden, Starthinson, lona- 
than. Deva, tel. 203308. (4517)

• Vând televizor color import 
Germania, preț 900 000 lei. 
Tel. 094/895340 (3418)

• Vând orgă cu ritmuri Ro
land E-36, Deva, tel. 054/ 
230485. (5270)

OFERTE DE
a SERVICII

• Societatea comercială 
Alexandru Import-Export Deva 
angajează agenți comerciali. 
Tel. 233593 (4533)

• Angajăm absolvenți de 
liceu, băieți și fete, specialiști 
în pizzerie, salariu atractiv. Tel. 
219320, 092 373178, 094 
504174 (4540)

' • Medic tratez disfuncții
sexuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Firmă distribuitoare de 
dulciuri angajează agenți 
comerciali. Informații la tel. 
058/751154 (3235)

• Point Paper SA angajează 
operator calculator - facturare, 
cu experiență. Tel. 230899, 
224549. (3247)

• Nou în Deva! Locuri de 
muncă pentru toate persoa
nele fără ocupație. Concern 
canadian oferă această posi
bilitate tuturor persoanelor 
interesate de câștiguri con
sistente în domeniul publicitar. 
Nu fiți leneși! Nu fiți timizi! 
Puneți mâna pe cel mai apro
piat telefon și sunați chiar 
acum. 054/627527. (4525)

• S.C. ANA EXIM SRL Deva 
comercializează sobe teracotă și 
asigură transportul la domiciliul 
clientujui. Tel. 620411 (4513)

DIVERSE
•

• Brudan Susana este citată 
pentru data de 23.10.1998, ora 
8, la Judecătoria Hunedoara 
ca pârâtă în procesul de divorț 
cu Brudan Daniel. (5455)

• S.C. Optodia SRL anunță 
intenția de majorare a tarifelor 
pentru lucrările executate. 
(5454)

str. Griviței, nr. 37

organizează 
LICITAȚIE 
PENTRU MIJLOA
CE FIXE CASATE 
în data de 
23.10.1998, ora 
10,00, la sediul so
cietății.

Relații suplimen
tare la telefoane: 
214408, 214421.

• S.C. Crismob SA Brad, cu 
sediul în Brad, str. Liceului, 
nr. 26, organizează la sediul 
societății, în data de 
04.11.1998, ora 10, concurs 
pentru ocuparea postului de 
economist. Condiții: vârstă 
maximă 35 ani, vechime mi
nimă 3 ani, să. nu fi beneficiat 
de ordonanțele guvernului 
nr.9 și 22/1997. Relații la tel. 
651386. (5074)

• Pierdut ștampilă apar
ținând S.C. Exploforest Serv 
SRL Gurasada. O declar nulă. 
(4512)

^COMEMORĂRI

• îndurerate gânduri și la
crimi nesfârșite însoțesc tre
cerea a 40 zile de când dragul 
nostru

NICOLAE SUCIU
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea sa o vom păstra 
veșnic în inimile și sufletele 
noatre. Mama, soția, fiica și 
nepoatele. (4527)

DECESE

• Muntean Ana - soție, copiii 
Ghiță, Maria, Doina și familiile 
anunță decesul scumpului lor

MUNTEAN MOISE
înmormântarea miercuri, 

21 octombrie, la cimitirul din 
Ponor. Dumnezeu să-l odih
nească! (4541)

• Colegii de serviciu din 
Corvintrans Hunedoara sunt 
alături de domnișoara direc
tor Moldovan Elena în greaua 
pierdere suferită prin decesul 
tatălui

MOLDOVAN IOAN
Dumnezeu să-l odih

nească! (5459)

■ ■■>■.■■■■■■■■■■

-19 OCTOMBRIE
9373 lei
5791 lei
8185 lei 

15970 lei
7131 lei
1727 lei

583 lei

■■ 1 dolar SUA■
■ 1 marcă germană 
“ 100 yeni japonezi
■ 1 liră sterlină 
a 1 franc elvețian
■ 1 franc francez■
■ 100 lire italiene
■
B Cursurile incluse în aceas-
■ fă listă au la bază cotați! ale
■ societăților bancare autorizate
■ să efectueze operațiuni pe pia-
■ ța valutară. Prezenta listă nu
■ implică obligativitatea utilizării 
" cursurilor în tranzacții efective 
B de schimb valutar și înre- 
B gistrări.

■

CEC devine 
societate 

bancară pe 
acțiuni

Camera Deputaților a apro
bat proiectul de lege prin care 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni se reorganizează în so
cietate bancară pe acțiuni, cu 
acționar unic statul român. Su
mele depuse de persoanele fi
zice la CEC vor fi garantate de 
către stat. CEC-ul este subiect 
al supravegherii prudențiale a 
BNR

Principalele operațiuni ale 
CEC-ului vor fi de atragere de 
depozite de la populație, de 
deschidere de conturi pentru 
persoane fizice, de acordarea 
creditelor pentru cumpărarea, 
construirea sau modernizarea 
locuințelor, de primire de valori 
în consemnare și investiții în 
titluri de stat și plasamente 
inter-bancare.

Potrivit celor adoptate, CEC- 
ul va putea acorda împrumuturi 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
precum și alte categorii de îm
prumuturi, în numele și în contul 
statului.

Proiectul de lege a fost 
adoptat anterior și de Senat.

PUBLICITATE

Antrepriza SUT - Prestări Servicii
Deva, str. Depozitelor, nr. 21, Tel. 226157, Fax: 054/221175 

I ANUNȚĂ ~|
□ înființarea magazinelor pentru vânzarea 

produselor proprii în:
3 BRAD (Depozit gara CFR)
O ORĂȘTIE (Str. Unirii, nr. 11)

□ Executarea de lucrări de tinichigerie și învelitori 
din tablă

□ Executarea de dale pentru pavaj în diferite 
forme șl culori

| ANGAJEAZĂ ~]
□ Maistru tâmplar
□ Tâmplari universali.

Centru de studiu al
latinității

♦
Un centru de studiu al lati

nității va fi creat, la Cluj, în cadrul 
Centrului de Studii Transilvane, 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX. Ideea înființării aces
tui centru a fost lansată, de am
basadorii Portugaliei și Braziliei, 
în deschiderea lucrărilor Con
gresului "Latinitatea: Viitorul unui 
trecut" care s-a desfășurat în 
perioada 17-18 octombrie la Cluj, 
în organizarea Fundației Cultu
rale Române, sub înaltul patronaj 
al președintelui României, Emil 
Constantinescu, și Portugaliei, 
Jeronimo Sampaio.

Președintele Fundației Cultu
rale Române, scriitorul Augustin 
Buzura, a declarat că centrul de 
studiu al latinității de la Cluj va fi 
creat în colaborare cu diferite 
organizații culturale, instituții de 
cultură, universități, și va avea 
filiale în toate țările latine.

Ambasadorul Portugaliei la 
București, Jose Augusto Sea- 
bra, a spus la rândul său că în
ființarea centrului de la Cluj dă 
viață unui proiect al lui Nicolae 
lorga lansat, în 1928, când a vizi
tat Portugalia și Universitatea din 
Coimbra.

Ambasadorul Braziliei la Bu
curești, Jose Geronimo Mos- 
cardo, a subliniat importanța 
“regăsirii” țărilor din spațiul latin 
cu ocazia congresului de la Cluj. 
Jose Jeronimo Moscardo a de
clarat agenției MEDIAFAX că lati
nitatea, cultivarea spiritului latin

Ministerul Finanțelor își 
propune, pentru anul 1999, 

un deficit bugetar foarte 
mic și un nivel al inflației 

de 25%
Ministerul Finanțelor își 

propune, pentru anul 1999, 
un deficit bugetar "foarte mic, 
probabil zero” și un niyel al 
inflației de 25%, a declarat 
ministrul Finanțelor, Dece- 
bal Traian Remeș. El a pre
cizat însă că deficitul bugetar 
depinde atât de plățile com
pensatorii care vor fi acor
date, probabil, timp de 24 
de luni, în urma reducerilor 
de personal din unitățile care 
ar urma să fie închise, cât și 
de valoarea datoriilor între
prinderilor preluată de stat, 
în dorința de a facilita priva
tizarea acestora.

"Nu putem, acum, să spu
nem la cât va duce corectarea 
din cauza celor două influen
țe, dar vom fi pregătiți, până în

poate contribui la crearea unei 
umanități fără frontiere.

Moscardo a adăugat că este 
absolut necesară o armonizare 
între tehnologia avansată, “high- 
tech", promovată de civilizația 
anglo-saxonă, cultura de piață și a 
afacerilor și spiritul gândirii latine. 
El spune că această armonizare 
presupune utilizarea mijloacelor

La Cluj Napoca
tehnologiei avansate și în special 
a mijloacelor de comunicare la dis
tanță în scopul studierii și trans
miterii mesajului civilizației latine. 
Jose Jeronimo Moscardo afirmă, 
de asemenea, că studiul latinității 
nu trebuie să se oprească la ni
velul specialiștilor, al discuțiilor 
savante din cadrul congreselor, ci 
să pătrundă la nivelul oamenilor 
obișnuiți. Fiecare dintre oamenii 
obișnuiți născuți în spațiul latin 
trebuie să își pună întrebarea dacă 
latinitatea, ca emblemă a culturii 
europene și universale, spiritul ei, 
poate să contribuie la dezvoltarea 
lumii de azi, consideră ambasa
dorul Braziliei.

Consilierul prezidențial Zoe 
Petre, prezentă la deschiderea 
Congresului "Latinitatea: Viitorul 
unui trecut", a declarat că unitatea 
țărilor latine nu poate fi pusă, în 
prezent, la nivel politic, ci doar la 
nivel cultural. Zoe Petre a afirmat 
că elementele dialogului existent 

două săptămâni cel mult, să 
ajungem și la stabilirea aces
tor sume și, deci, la calculul 
deficitului final, după ce vom 
cerne aceste unități și vom 
decide pe care le sprijinim 
pentru a fi mai atractive la pri
vatizare", a afirmat Remeș.

în ceea ce privește nivelul 
inflației pentru anul 1999, 
ministrul Finanțelor crede c.ă 
acesta se va situa în jurul ci
frei de 25% . "Cifra o vom 
stabili ca dorință a noastră, 
după o ultimă discuție cu gu
vernatorul Băncii Naționale", 
a precizat Remeș.

Deficitul bugetar prevăzut 
în Legea bugetului de stat 
pe 1998 este de 3,6% din 
PIB, iar inflația prognozată 
este de 45%.

între entitățile spațiului latin e- 
xistă, iar acestea pot fi remar
cate chiar și la congresul de la 
Cluj.

“Faptul că se răspunde în 
numele latinității dovedește că 
există o afinitate între popoarele 
spațiului latin. întrebarea care se 
pune în acest moment este spre 
ce fel de civilizație ne îndreptăm: 
va fi una uniformizată și eva
cuată de spirit sau omenirea va 
reuși să-și manifeste indepen
dența de trufia mecanicistă în 
care e aruncată dezvoltarea 
științei? Răspunsurile pot fi gă
site în cadrul unui forum de dez
bateri la care să participe orga
nizații nonguvernamentale și re
prezentanții mediilor academice 
din spațiul latin care să colabo
reze și să creeze un mediu spi
ritual propriu civilizației latine", a 
declarat agenției MEDIAFAX con
silierul prezidențial Zoe Petre.

Congresul "Latinitatea: Viitorul 
unui trecut" a reunit peste 70 de 
participanți din Germania, Austria, 
Brazilia, Belgia, Statele Unite ale 
Americii, Franța, Italia, Moldova, 
Portugalia, România și Elveția. 
Aceștia au susținut comunicări pe 
două secțiuni: ’’Latinitatea: unitate 

și plurilingvism" și “Lingvistică, se
miotică". în cadrul congresului a 
fost vernisată expoziția Universității 
din Coimbra (Portugalia) ca exem
plu de permanentizare a culturii la
tine și expoziția argentiniană “Hue- 
llas del Suri’ (Urmele sudului).
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CEC
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA
cu sediul în Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 90, bl. 

26, parter,
Organizează în data de 

06.11.1998, ora 13.00, licitație pu
blică fără preselecție, pentru exe
cuția lucrărilor de înlocuire a tâm- 
plăriei metalice cu tâmplărie de 
aluminiu, la Sucursala Orâseneas- 
că CEC Petroșani. Documentele lici- 
tației se pot procura de la sediul 
nostru, iar data limită de depunere 
a ofertelor este de 06.11.1998, ora 
13.00. Informații suplimentare la 
telefoane 218050, 218460 sau 
218461, interior 132, între orele 
08.00-16.00.

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la 

ziarul “Cuvântul liber"
La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din raza 

O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri de mică 
publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor 
poștale, unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții 
economici și persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să 
economisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei în 
afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de 
firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

ANUNȚ

Cooperativa de credit- 
Banca populară Ilia

a deschis o casierie în localul Primăriei comu
nei Dobra, unde primește depuneri de economii 
cu dobânzi de 51% pe an pentru depunerile pe 
termen de 3 luni și până la 55% pentru depunerile 
pe un an.

De asemenea, aici se pot efectua depuneri de 
acte pentru acordarea de împrumuturi în condiții 
foarte avantajoase și se pot plăti ratele care de
curg din acestea.

In perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998: 
Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 cu 

prețul începând de Ia 119 USD
Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ •
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți găsi numai la firma
SIL0G ELECTRONICS, prin magazinele:

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 
parter, tel./ fax: 054247955.

S.C. COMAT DEVA SA
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A. 
Informații suplimentare vă sunt oferite 

la sediul firmei din Deva, str.
Depozitelor, nr. 5 sau la 

telefon 054-233137, interior 148.

W Bankcoop S.A.
Agenția Orăștie

Scoate la licitație pentru data de 22.10.1998, 
ora 10, prin executor  Judecătoresc, următoarele:

1. Utilaje agricole, tractoare - S.C.P.P. Geoagiu
2. Porcine și bovine - S.C.P.P. Geoagiu
în data-de 27.10.1998, ora 10, următoarele:
1. Casă, curte - Orăștie, str. Pricazului, nr.30
2. Restaurant PATI BAR PARADIS - Orăștie, str.

Pricazului, nr.30
3. Camion IFA 7 t, remorcă 7,5 t - Orăștie, str.

Pricazului, nr.30
4. Cap tractor RABA, dubă izotermă 221- Orăștie, 

str. Pricazului, nr.30
5. Hală sortare + alte imobile - S.C.P.P. Geoagiu
6. Cantină + grajduri.-S.C.P.P. Geoagiu
7. Mobilier bar - preț pornire 1.500.000 lei
Informații suplimentare la Bankcoop Orăștie, tel. 

247565 sau la Judecătoria Orăștie, Biroul execu
torului judecătoresc.

■

Consiliul de administrație al 
SC C0MSIM SA Simeria 

convoacă 
Adunarea Generală a AcționarilorI

pentru data de 30 octombrie 1998, ora 10, la 
sediul societății, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea programului de restructurare.

Relații la telefon 054/261513
~/

telefoane celulare

NOKIA 5110;/
- 385 DM .«/
- 335 DM

NOKIA 61 16
- 635 DM

ALCATEL one touch
- 270 DM

Informații la telefon
OO 36 209 855 110 
I». 094 / 522 305

afișai electron*:

sistem de control 
“Dialogic”

Noua mașină inteligentă de spălat rufe, 
cu ajutorul celor 1500 de variante de pro
gram incluse în memorie, își alege sin
gură programul ideal pentru fiecare ciclu 
de spălare, temperatura potrivită și 
durata optimă, adaptată oricărui tip de 
material, de la cel mai sensibil la cel mai

rezistent. Tot ce trebuie să faci e să ro
tești butonul de comandă al mașinii până 
la simbolul care indică cel mai sensibil 
tip de material din întreaga cantitate de 
rufe, s-o pornești și ești liber.
O mașină inteligentă, performantă, 
puternică, cu un finisaj elegant.

S.C. UNISEM SA
Scoate la concurs postul de director 
la Sucursala Hunedoara, în data de 

6 noiembrie 1998.
CERINȚE OBLIGATORII: studii superioare de specia

litate (Facultatea de Horticultura sau Agronomie).
TEMATICA: Legea 75/1995 și Ordinul 65/1997 al 

Ministerului Agriculturii și Alimentației.
Dosarele se vor depune, în plic închis, la 

secretariatul Sucursalei Hunedoara (localitatea 
Orăștie), până pe data de 5 noiembrie a.c., ora 14,00, 
și vor cuprinde:

[x> diploma de studii și foaia matricolă; 
E> copie după cartea de muncă; 
E> curriculum vitae;
E> note de apreciere sau calificative de 
la cele mai importante locuri de muncă. 

Relații suplimentare la telefon 01/210.07.85

SC COMSIM SĂ 
cu sediul în Simeria, Str. Piața Unirii, bl. 18, parter, 

organizează licitație pentru închirierea 
unor spații situate în Simeria

• str. Avram Iancu, bl. 8, parter, în suprafață de 125 mp.
• str. Avram Iancu, bl. 8, parter, în suprafață de 63 mp.
• str. 1 Decembrie, bl. Al, parter, în suprafață de 

110 mp.
Licitația va avea loc în data de 29.10.1998, ora 10, la 

sediul societății.
Informații la telefoane 054/261513-261816

Banca Română pentru Dezvoltare
MAJOREAZĂ DOBÂNZILE PENTRU DEPOZITELE ÎN LEI

1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

Persoane fizice cu plată lunară 45o/o 46<y0 47o/o 4go/o 490/,, 50%
Persoane juridice a dobânzii____________________________________________________________________

Persoane fizice cu plata dobânzii _ _ 48% 49% 50% 53%
__________________ la expirarea termenului________________________________________________________ 

BRD NU percepe comisioane la desființarea depozitelor.
BRD oferă clienților săi posibilitatea capitalizării dobânzilor sau a utilizării acestora, lunar.
In cazul depozitelor cu plata dobânzii la expirarea termenului, prin capitalizare, veniturile anuale 

corespund unor randamente (dobânzi) de 56,43% pe an pentru depozite pe termen de 90 zile, de 54,17% 
pe an pentru cele pe 180 zile și 53,87% pe an pentru cele pe 270 zile.

Depozitele constituite de persoanele fizice sunt garantate potrivit Legii nr. 88/1997.

Pe scurt, noua mașină inteligentă de 
spălat rufe ARISTON DIALOGIC.

Caracteristicile modelului Ariston 
Dialogic AD 10: dimensiuni: 85 x 60 x 54 
cm; capacitate de spălare 5 kg; viteza 
de centrifugare max. 1000 rpm; sistem 
de control “Dialogic”, fuzzy logic; ciclu 
Cașmir; afișaj electronic pentru: 
duritatea apei, temperatura de spălare, 
durata ciclului de spălare, timp rămas 
până la sfârșitul programului de 
spălare, excludere centrifugă, etc; 
consum energie: 1,02 kWh.

Magazine:
FLAM CO
B-dul Decebal. bL S, parter
054/216 211
SI LOG
B-dul DecebaJ, bl. S. parter
054/233 090
DEVASAT
Str. Avram Iancu, bl. H1, parter
0M/21B 196
QUASAR
B-AjI Decebal, bL R, parter
064/222 BM
SI MAL
B-dui Decebal,
Complex Comercial CafteM, parter
064/230 630

Informații suplimentare la Help Line 
01-250 8175 între 9*"- 18“.

ARISTON
Mereu surprinzător!
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Ordonanța privind investițiile 
directe este unul dintre actele cu 
putere de lege așteptate mai ales 
de către investitorii autohtoni. 
Aceasta a fost adoptată cu 
modificări săptămâna trecută Ue 
către Senatul României, după ce a 
trecut prin Camera Deputaților, 
însă fără aceste modificări, fiind în 
măsură să acorde importante^ 
facilități fiscale. Inițiativa aparține 
senatorului liberal Viorel 
Cataramă, fiind susținută de 
majoritatea senatorilor între care 
s-au numărat Varujan Vosganian, 
loan Mureșan ș.a. Executivul, dar 
mai ales Ministerul Finanțelor, a 
reacționat negativ la acest lucru 
motivând că pierde o sursă j 
importantă de venituri la bugetul 
de stat. Cel mai contrariat s-a 
arătat secretarul de stat Radu Dan 
Rușanu, care “arunca" afirmația 
că în urma aplicării unei astfel de 
legi, în maximum trei luni, România 
se va afla în imposibilitate de plăți. 
Și nu se oprea aici, accentuând 
că, în felul acesta, investitorii 
străini vor fi derutați de ușurința 
cu care se schimbă legislația din 
țara noastră.

Dincolo de astfel de afirmații 
care "strică strategia” pe termen 
scurt, dar care, în perspectivă, va 
fi benefică atât pentru investitori 
cât și pentru același buget de 
stat, aprobarea cu modificări a

ITIILE DIRECTE?!»
Ordonanței guvernamentale în 
Șenat reprezintă un act legislativ 
util care răspunde necesităților 
investitorilor interni, precum și 
programului electoral al coaliției de 
partide aflate la putere. Fără 
îndoială, așa după cum afirma 
senatorul Viorel Cataramă, 
“Guvernul este nevoit să

Ordonanța 
urmează să fie 

mediată în 
camerele reunite 
ale Parlamentului

Totodată, pentru investiții 
directe mari, care depășesc un 
milion de dolari sau echivalentul 
în lei, cu excepția sistemului 
bancar, se acordă reduceri de 
impozite pe profit corespun
zător valorii investițiilor. Alte 
facilități fiscale prevăd 
deducerea din profitul impozabil 
a cheltuielilor de amortizare, 
chiar și atunci când con
tribuabilul a optat pentru 
amortizarea accelerată. Ca 
facilități vamale sunt prevăzute 
scutirile de plata taxelor vamale 
și a TVA pentru bunurile 
importate care constituie aport 
în natură la capitalul social. Mai 
sunt scutite de taxe vamale și 
TVA importurile constând în 
echipamente tehnologice, mașini

j Viceurimar nou j
I
I

Multă vreme comuna 
Teliucu Inferior n-a avut 
viceprimar. Recent consilierii 

I locali i-au încredințat această 

funcție dlui Ioan Vida. Deci, în 
prezent, treburile de 

gospodărire a localității vor 
merge mai bine.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Salariații se vor putea asi
gura la accidente de muncă și 
boli profesionale, astfel ca, în 
cazul producerii acestora, să 
beneficieze de compensații sau 
de alte ajutoare bănești. Potrivit 
unui proiect de lege privind asi
gurarea la risc profesional, ela
borat de Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale (MMPS), în cazul 
unor accidente de muncă sau 
boli profesionale, vor putea fi 
plătite către victime mai multe 
tipuri de indemnizații bănești.

Asigurătorul, reprezentat la

elaboreze o nouă filosofie 
bugetară, o nouă politică fiscală și utilaje, câre constituie active 
și un nou concept de dezvoltare 
economică a țării. Senatul a 
decis, astfel, să impună 
Guvernului un proiect de lege cu 
consecințe deosebit de favorabile 
pentru viitor. Avem ferma 
convingere că legea va fi 
promulgată până la sfârșitul 
acestui an”.

Potrivit modificărilor adoptate, 
este scutit de impozit profitul 
reinvestit pentru tehnologizare, 
extinderea activității, pentru 
achiziția de active, părți sociale 
sau acțiuni, din oferta FPS.

amortizabile. Dacă aceste active 
sunt achiziționate din țară, ele 
vor fi scutite doar de plata TVA. 

întrucât modificările aduse 
de Senat proiectului de lege nu 
s-au regăsit și la Camera 
Deputaților, acesta va fi supus 
medierii între cele două camere. 
Dacă va rămâne ca în Senat, 
legea va intra în vigoare cu data 
de 1 ianuarie 1999. Va fi cu 
adevărat o revoluție în gândirea 
economică a guvernanților de 
azi.

Calitate
Unul din cele două corpuri 

ale noii școli ce se construiește 
la Brad este terminat; celălalt a 
ajuns la acoperiș. Noua unitate

| de învățământ o construiește 
■ SC “Metal Expres!’ SRL Deva 
! ce realizează lucrări de înaltă 
I calitate. Noua școală va avea 
| 24 de săli de clasă, sală de 

I sport ș.a.

Concurs
După preluarea pieței din 

Simeria de către primăria 
orașului - despre care ziarul 
nostru a scris - a fost 
organizat un concurs pentru 
ocuparea postului de
administrator. Concursul a fost | 
câștigat de dl Nicolae Irimie din ■ 
Urai. '

Traian BON DOR I 
--------------------------------1
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După plenara Organizației 
județene Hunedoara a Partidului 
Socialist al Muncii, sâmbătă la Casa 
de cultură a municipiului Deva a avut 
loc o întâlnire la care (în prezența 
presei) dl Ivan Sasu, 
primvicepreședinte al PSM, dl 
Gheorghe Popescu, liderul 
organizației județene Hunedoara a 
PSM, alți membri marcanți al 
acestei organizații au reliefat 
problemele esențiale care îi 
preocupă acum pe membrii acestui 
partid în perspectiva viitoarelor 
alegeri. în context, s-au făcut referiri 
la situația dezastruoasă a eco
nomiei naționale și la degradarea 
continuă a nivelului de trai al 
populației, consecință directă a

cu celelalte partide de orientare 
socialistă, fără a fi exclusiviști cu 
unii radicali sau cu puținii extremiști 
care mai există în aceste 
formațiuni politice, punând 
accentul pe relansarea și 
dinamizarea activității în vederea 
redresării economice a țării, lucru 
posibil de realizat prin accederea 
la structurile de putere, poziția de 
așteptare și expectativă fiind 
contraproductivă în conjunctura 
actuală. Esențială în întreaga 
activitate este promovarea 
interesului național, unitatea și nu 
dezbinarea națională fiind un crez 
al poporului român, cei ce se abat 
de la el fiind sancționați de istorie.

Abordând unele aspecte

La recenta plenară a Organizației județene 
Hunedoara a PSMs-a afirmat cu claritate că:

"Realizarea unității
este șansa noastră"

Mine! BODE A

Asigurații care și-au pierdut 
capacitatea de muncă în pro
porție de cel puțin 50 la sută au 
dreptul la o compensație supli
mentară, acordată la cerere, 
concomitent cu pensia de invali
ditate. Pentru grupele I și II, com
pensația este egală cu diferența- 
dintre pensie și două treimi din 
salariul mediu brut din ultimele 
șase luni dinainte de accident. 
Cuantumul indemnizației pentru 
grupa a lll-a se stabilește prin 
decizia medicului expert în asi- ' 
gurări sociale, în funcție de
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CASA AUTO TIMIȘOARA

Victimele accidentelor de 
muncă și ale bolilor 

profesionale vor beneficia de 
mai multe tipuri de indemnizații

partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

nivel național de Fondul Național de 
Asigurare la Accidente de Muncă 
și Boli Profesionale, va garanta 
servicii de reabilitare medicală și 
de recuperare a capacității de 
muncă. Victimele au isemenea 
dreptul la proteze și alte materiale 
specifice, în cazul în care rămân 
infirme ca urmare a accidentului. 
Aceste servicii se stabilesc de 
asigurător prin intermediul caselor 
de asigurări de sănătate ori direct 
cu unități sanitare specializate.

Accidentații pot solicita aju
tor pentru reintegrarea profe
sională, dacă și-au pierdut o 
parte din capacitatea de muncă 
avută anterior. Ajutorul constă în 
servicii de consiliere medicală și 
psihologică, cursuri de reca
lificare și o indemnizație lunară 
pe durata cursurilor, egală cu 70 
la sută din salariul brut (dacă nu 
beneficiază de altă indemnizație 
sau de pensie de invaliditate).

în cazul incapacității tempo
rare de muncă, victima primește 
o compensație lunară egală cu 
salariul brut din ultimele șase 
luni. Indemnizația va fi plătită timp 
de cel mult șase luni dintr-un an, 
în primele 25 de zile de incapa
citate, ea fiind acoperită de că
tre angajator, iar apoi din Fondul 
National de Asigurare.
----

gradul de invaliditate.
Tot o indemnizație vor primi și 

cei care rămân cu leziuni perma
nente, ca urmare a accidentelor 
de muncă sau a bolilor profesio
nale, care reduc capacitatea de 
muncă sub 50 la sută ori 
constituie o mutilare. Valoarea 
acestei indemnizații se calculează 
în raport cu gravitatea leziunii.

Dacă victima accidentului de 
muncă moare, familia acesteia 
are dreptul de a solicita ajutor 
material din partea asigurăto
rului. Pot beneficia de ajutoare 
soțul ori soția supraviețuitoare, 
copiii sau alte persoane aflate în 
îngrijirea decedatului. Compen
sația se acordă în sumă fixă, o 
singură dată, corespunzător cu 
numărul și gradul de rudenie al 
solicitanților cu victima acciden
tului de muncă. Astfel, soțul 
poate primi trei salarii ale asigu
ratului, copiii - între cinci și 12 
salarii, în funcție de vârstă și 
numărul lor, iar pentru orice altă 
persoană - cel puțin un salariu.

Proiectul Legii privind asigu
rarea pentru accidente de 
muncă și boli profesionale' a 
fost trimis spre avizare minis
terelor abilitate, după care va fi 
discutat în ședință de Guvern. 
(Mediafax)

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

politicii demolatoare dusă de 
actuala coaliție guvernamentală și 
de putere. Față de această stare 
deplorabilă a lucrurilor, pentru 
ieșirea din criză este nevoie de o 
schimbare, misiune care - cum s-a 
subliniat - revine mișcării forțelor de 
centru-stânga, unde se regăsește 
și PSM.

Dl Sasu a reliefat faptul că: “în 
prezent, realizarea unității este 
șansa noastră”. Referindu-se la 
fuziunea cu Partidul Socialist, 
primvicepreședintele PSM a afirmat 
că acesta este un proces iminent, 
dar realizarea lui este într-o 
întârziere, existând, totuși, 
posibilități ca până la sfârșitul 
acestui an să fie organizat 
congresul și înfăptuită în practică 
unificarea sub o singură siglă și sub 
același însemn electoral al celor 
două partide, având la bază 
conceptul economiei sociale de 
piață. Important este ca dialogul și 
colaborarea să fie permanente și 
fructuoase, găsindu-se și 
valorificâd ideile forță care-i unesc 
și nu-i separă pe membrii celor două 
partide. Desigur că, până la 
îndeplinirea obiectului propus, mai 
sunt de clarificat o serie de 
probleme de ordin organizatoric, 
statutar, doctrinar ș.a., dincolo de 
unele poziții divergente ce se mai 
manifestă chiar și la vârf, adică la 
unii membri din conducere 
(amintindu-se că dnii Adrian 
Păunescu și Eugen Florescu au 
plecat din PSM).

In perspectiva viitoarelor 
alegeri locale și parlamentare 
esențial este - s-a evidențiat în 
discuții - ca să fie refăcută unitatea

privind evoluția vieții politico- 
sociale în țara noastră, dl Sasu 
aprecia că sondajele de opinie 
din ultima vreme atestă scăderea 
cotei convenției și coaliției în 
rândul electoratului, găsindu-se 
în creștere PDSR și PRM, 
procentele rezultate evidențiind 
că și PSM, cu 7 la sută, are o 
poziție ce s-a consolidat 
substanțial. Consecvent 
principiilor sale, PSM consideră 
că alianțele cu celelalte partide 
de centru-stânga constituie o 
condiție esențială pentru 
scoaterea țării din criză, dialogul 
pe fondul ideilor socialiste fiind 
permanent deschis, Susținerea 
de către PSM și de către alte 
partide a candidatului desemnat 
de PDSR pentru funcția de primar 
general al Capitalei denotă că 
există puncte convergente și 
reale posibilități de colaborare.

în oprirea declinului eco
nomic al țării - au arătat discuțiile 
- nu poate fi ignorat rolul activ 
al statului, așa cum se întâmplă 
acum. De asemenea, pri
vatizarea nu poate să fie un 
scop în sine, ci se așteaptă ca 
acest proces să aducă prgfit și 
societății în ansamblul său. Ura 
împotriva coloșilor industriali nu 
este deplin justificată, dacă 
avem în vedere că multe IMM 
nu pot trăi fără marea industrie.

Firește că aceste idei se vor 
regăsi în programul PSM și 
după fuziunea sa cu PS și chiar 
după realizarea unificării 
socialiste.

Nicolae TÎRCOB

Regăsirea adevăratei dimensiuni a
Astăzi, începând cu ora 17,30, 

în sala mică a Casei de cultură din 
Deva se desfășoară o conferință 
yoga (cursurile au loc miercurea, la 
sala de sport a Școlii Generale Nr. 2 
Deva).

Practic oricine poate spune că 
a "auzit" de yoga, mulți știu despre 
ce este vorba, unii o cunosc iar alții 
o practică; astăzi, în programul de 
pregătire al echipelor olimpice 
figurează și exerciții yoga; la fel, în 
cel al astronauților NASA; 
congresmanii americani au și ei 
cursuri yoga; ca să nu mai amintim 
de alte personalități și nume cele
bre de pe întreg mapamondul. Dar 
ce este, în fond, yoga?

Yoga înseamnă în limba 
sanscrită “comuniune", “contopire”, 
"fuziune inefabilă". Știința tra
dițională a Orientului, fondată pe 
baza unor tradiții ale înțelepciunii 
milenare, care vizează integrarea 
armonioasă a ființei umane în 
Univers, trezirea puterilor para
normale, latente în ființă. Mai mult 
celebră decât înțeleasă, yoga este 
și rămâne un ansamblu de metode 
teoretice și practice care conduce

vieții spirituale
în final la eliberarea ființei umane de 
toate condiționările la care este 
supusă. Din păcate, în Occident, 
yoga este cunoscută sub forme 
vulgarizate și degradate, adeseori 
ființe inconștiente folosindu-se de 
mesajul înalt al acesteia pentru

Cheia fundamentală cu care se 
operează în practica yoga este 
fenomenul de rezonanță. 
Practicanții Yoga avansați au 
identificat în microcosmosul lăuntric 
af ființei umane șapte sisteme 
fundamentale de recepție și emisie

[YOGA la Casa dc cultură din i>era)
satisfacerea propriilor 
interese, ceea ce a determinat 
pe unii oameni să înțeleagă 
greșit acest sistem și să se 
îndepărteze de el. Puterile 
paranormale pe care yoghinii 
le pot manifesta cu atâta 
ușurință reprezintă capacitatea 
acestora de a înțelege și folosi 
energiile subtile ale Naturii, 
imperceptibile ființelor obișnuite. 
Aceste energii subtile, infinite, ne 
învăluie permanent și nu trebuie 
decât să știm cum să acționăm în 
direcția justă, pentru ca ele să ne 
devină accesibile.

©
ÂB

a celor șapte game 
fundamentale de vibrații ale 
Macrocosmosului. Tehnicile și 
procedeele yoga acționează 
printr-un fel de impregnare 

, gradată asupra tuturor nivelelor 
de conștiință, producând mai 

devreme sau mai târeiu, în funcție 
de dăruirea și fermitatea cu care se 
realizează respectivele tehnici, 
rezultate ulterioare, binefăcătoare în 
orice direcție, permițând astfel celui 
care le practică să-și transforme 
trecerea prin viață într-o călătorie 
spirituală, generatoare de fericire.

Yoga aduce armonie în viața

individuală, fortifică și disciplinează 
corpul eliminând inerția, amplifică 
câmpul subtil al ființei, purifică și 
liniștește mentalul permițând 
atingerea stării de claritate 
mentală, conferă adevărata 
libertate psihicului, transcende 
diferențele dintre religii, oameni și 
orice alte criterii iluzorii (oricine 
poate practica yoga, indiferent de 
sex, religie sau poziție socială).

Totuși, puterile paranormale, 
sănătatea, diversele talente și 
capacități de orice natură, pe care 
yoga le trezește și le amplifică în 
ființa umană grație complexelor 
procese de rezonanță inteligent 
corelate, nu sunt decât consecințe 
firești care marchează diversele 
etape ale dezvoltării conștiinței 
individuale în drumul ei către 
înțelegerea și realizarea Naturii 
Ultime a ființei, sesizate ca o 
euforică identificare cu Conștiința 
Universală.

Astfel yoghinul constată că în 
urma practicării yoga TOTUL 
DEVINE CU PUTINTA, DAR NU 
ORICE ESTE PERMIS.

Instructor yoga 
Ovidiu STOIAN
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