
Ajutoarele sociale 
după trei luni

Lipsa banilor din bugetul local al Orăștiei conduce la 
mari întârzieri în privința plății ajutorului social. Astfel, în 
luna noiembrie a.c. se plătesc banii pentru luna august, 
situație care îngreunează tot mai mult viața celor care 
depind de aceste sume. De remarcat faptul că numărul 
persoanelor care beneficiază de ajutor social se ridică la 
aproximativ 455, numărul acestora scăzând datorită 
verificării în teren a dosarelor sau a neprezentării la zi a 
documentelor necesare. (C.P.)

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Tax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X Ia 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%

Ședința festivă a Consiliului Local Deva
,,Deșteaptă-te române", ascultat de 

asistență în picioare, a dat semnalul începerii 
ședinței festive a Consiliului Local Deva, 
închinată Zilei Naționale a României. 
Lucrările ședinței au fost conduse de dl loan 
Rădulescu, decanul de vârstă al consilierilor 
deveni, și au fost onorate de prezența 
domnilor Nicolae Stanca, prefect, Nicolae 
Segesvari, subprefect, loan Băda, 
vicepreședintele Consiliului Județean, Mircia 
Muntean, primarul Devei, de alți invitați.

Atât oficialitățile cât și ceilalți care au luat 
cuvântul au subliniat importanța 
evenimentului petrecut în urmă cu 80 de ani. 
în plus, dl prefect, aflat la prima manifestare 
publică, a subliniat că apreciază această 
fericită coincidență ca un semn al bunei sale 
colaborări viitoare cu consilierii. Iar dl 
subprefect, în calitatea sa de cetățean român

V ROMAN
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l\JU SĂRĂCIA NE 
UCIDE, CI MIZERIA!

Decembrie - cea mai 
„fierbinte” lună pentru 

minerit
l-am informat la timp pe 

cititorii noștri că Regia 
Autonomă a Cuprului Deva 
fusese somată ca până în 20 
noiembrie a.c. să prezinte la 
Ministerul Industriei și 
Comerțului programul de 

In această săptămână se 
decide soarta Companiei 

Naționale „Mininvest” Deva

restructurare și reorganizare 
a regiei. Și tot până la acea 
dată i se garanta asigurarea 
cantității de energie electrică 
necesară pentru desfășu
rarea, normală a proceselor 
de producție. în timp util, 
directorul general al RAC 
Deva, ing Ionel Lazăr, a 
înaintat ministerului de resort 
o schiță a programului 
solicitat, cu mențiunea că n- 
a fost încă dezbătut cu 
sindicatele. Dar cum se afla 
în curs și elaborarea deciziei 
guvernamentale de transfor
mare a RAC Deva în 
Compania Națională a 
Cuprului, Aurului și Fierului 
„Mininvest", sindicatele din 
RAC au cerut guvernului să 
amâne data prezentării 

programului de restruc- 
turare-reorganizare, pentru 
ca acesta să fie conceput și 
prezentat de conducerea 
noii companii.

S-a găsit înțelegerea 
solicitată, așa încât data 

prezentării programului a 
fost stabilită pentru 1 De
cembrie a.c., Ziua Națională 
a României, pe care, 
probabil, angajații MIC o 
sărbătoresc prin muncă, iar 
data până la care va fi 
asigurată alimentarea cu 
energie electrică a subuni
tăților CNCAF „Mininvest” 
Deva a fost fixată la 4 
decembrie a.c.

Termenele fiind foarte 
strânse și având în vedere 
și necesitatea aplicării 
rapide a măsurilor de 
reorganizare a regiei în 
companie națională, la 
sediul acesteia s-a lucrat, în

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 7)

înțeleg astăzi că e greșit 
să acuzăm comunismul 
pentru statutul de ghetou al 
Europei în care ne 
complăcem acum bombă
nind. Vina nu este a 
comunismului în sine. Au 
avut și alții comunism și 
acum acced în NATO și UE. 
Vinovată trebuie să fie acea 
latură ținând de pasivitate și 
fățărnicie care a permis, în 
urale și aplauze, forma 
abjectă și irațională prin care 
comunismul a fost cunoscut 
la noi. Tot ea, altoită cu 
handicapul lipsei de inițiativă, 
organizare și acțiune, cultivat 
în România antedecem- 
bristă, ne-a dat și jalnicul 
patrimoniu politic care se 
maimuțărește la cârma 
României de peste opt ani 
de zile. De la “stânga" la 
“dreapta", omul politic de azi, 
deținând la bază aceeași 
“școală" de cadre, are 
convingerile mulate după 
matrița valorilor economiei 
politice și a socialismului 
științific românesc specific 
anilor roșii. Acest intim 
numitor comun doctrinar 
face ca măsurile propuse în 
programele electorale ale 
partidelor de “stânga" să le 
vedem promovate, într-o 
formă mai mult sau mai 

puțin evidentă, de “dreapta" 
aflată la putere. Pun aceste 
extreme politice între 
ghilimele, pentru că, în fapt, 
după cum spuneam, stânga 
și dreapta în politica 
autohtonă sunt doar niște 
etichete electorale ce 
ascund același fond 
doctrinar.

Și chiar dacă se poate 
bănui, cu oarecare greu
tate, că nu toți politicienii 
noștri dau onor intim fostelor 
doctrine comuniste, cert 
este că absolut nici unul 
dintre ei nu a practicat 
vreodată capitalismul. Omul 
politic român, luat de pe 
stradă la Revoluție, nu e 
“copt" și nu știe să conducă. 
Cum răul se deprinde mai 
repede decât binele, 
politicianul nostru a învățat, 
în schimb, rapid să 
domnească peste electo
ratul său. O dată cu zorii lui 
1990, Corupția “de partid și 
de stat" s-a "privatizat" dând 
liber accesului la ea “câști
gătorilor" revoluției. Pentru 
omul de pe stradă, corupția, 
devenită de acum multi- 
cefală, a însemnat un iureș 
de afaceri veroase, de la

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 7),

[ Jlesqjul conducerii
[ Prefecturii Județului 

I Hunedoara câtre 
locuitorii județului cu 

prilejul Zilei 
Rationale a României•

Dragi locuitori ai Județului Hunedoara, 
în aceste zile de sărbătoare dorim să ne bucurăm 

ți să venerăm împreună România și poporul român.
Acum, la sărbătoarea Marii Uniri, trebuie să [ 

ne amintim că orice reușită survine pe fondul 
coeziunii, al omeniei și al conviețuirii în bună 
înțelegere.

Istoria poporului român, cu bucuriile și durerile 
ei, cu momentele ei de glorie dar și de sfâșietor 
dramatism, ne oferă cel mai sigur punct de plecare . 
pentru clădirea unui prezent și, mai ales, a unui l 
viitor în care învățămintele istoriei să fie trecute 
prin filtrul înțelepciunii și al dreptei judecăți.

De Ziua Națională a României dorim să 
transmitem locuitorilor județului Hunedoara cele 
mai alese gânduri, cele mai calde urări de sănătate 
și fericire, putere de muncă, liniște în suflete și în 
viață.

Prefect, Nicolae STANCA

FANTUL APOSTOL 
ANDREI

Sfântul Apostol Andrei era de 
fel din Betsaida - un orășel 
așezat pe malul lacului 
Ghenizaret, în Galileea. El era 
frate cu Simion, cel ce avea să 
fie mai apoi marele Apostol 
Petru.

Andrei era bărbat evlavios și 
râvnitor întru împlinirea voii lui 
Dumnezeu. Pentru aceea când 
aflase de propovăduirea 
Sfântului loan Botezătorul cel ce 
chema pe oameni la pocăință, 
vestindu-le apropiata venire a 
Mântuitorului Celui făgăduit de 
Dumnezeu - Andrei merse la loan 
și se făcu ucenic al acestuia. Dar 
în ziua în care loan Botezătorul 
cunoscuse pe lisus și înțelesese 
că El este Mesia cel așteptat, 
Andrei îl auzise pe învățătorul 
său spunând despre Hristos: 
,.Acesta este mielul lui 
Dumnezeu”. Atunci a părăsit pe 
loan și a urmat lui Hristos, fiind 
cel dintâi ucenic al Domnului și 
cel dintâi chemat la aposto- 
licească strădanie de a vesti 
cuvântul lui Hristos și 
mântuitoarea lui învățătură între 
oameni.

A fost martor al faptelor 
minunate săvârșite de Domnul, 
s-a împărtășit din cuvântul 
dumnezeiesc și dătător de viață 
al credinței celei noi, 
întemeiată de Hristos; a văzut 
Patimile Domnului, aflând 
moartea Lui pe Cruce și s-a 
bucurat în ziua învierii.

După Pogorârea Sfântului 
Duh, când cei doisprezece 
Apostoli au pornit să colinde 
lumea în lung și în lat pentru a 
semăna în suflete sămânța cea 
bună a învățăturii lui Hristos, 
sfântul Apostol Andrei a pornit 
spre ținuturile din jurul Mării 
Negre, vestind pe Mântuitorul.

Se spune că ar fi propovăduit 
prin ținuturile din Miazăzi ale 
Rusiei și chiar prin unele locuri 
din Dobrogea noastră.

Pentru viața lui închinată cu 
totul Mântuitorului, pentru 
neostenita lui apostolie și 
pentru mucenicescul său 
sfârșit, Sfânta noastră Biserică 
îi pomenește numele într- 
această zi de 30 noiembrie.

Preot dr.
Octavian RUDEANU

PETRU GROZA Șl IDEALUL NAȚIONAL

Ca un susur de izvor, care 
mijește undeva sub 
pleoapa de azur a sufletului 

fiecărui român, a ieșit atunci 
în lume, liber “ca pasărea 
cerului”, gândul cel bun al 
străbunilor, purificat și 
primenit în scăldătoarea de 
lumină a zorilor unei lumini 
noi. O sută de mii de oameni, 
ca o revărsare de ape, veniți 
din toate ținuturile Ardealului 
și Banatului, vegheau secunda 
cea mare a istoriei. Și tot 
atâtea inimi, cu palmele de foc 
ținute căuș, au adus la început 
de iarnă în trupul de piatră al 
cetății Bălgradului, aici unde cu 
secole în urmă intrase 
triumfal Mihai Viteazul, 
scânteia speranței iscată din 
pulbere de stele, pulsând viață

Alba lulia
și suflare pentru minunea care 
se întrupa sub geana unei 
“păduri de steaguri tricolore” 
- în această zi, pe locul frângerii

1 Decembrie
1918

pe roată a lui Horea și Cloșca, 
s-a născut din nemurire 
pentru eternitate România 
Mare.

între cei 1228 delegați, ce au 
ratificat plebiscitar hotărârea 
de unire, meleagurile hune- 
dorene au fost reprezentate 
de către 165 deputați. Se esti
mează că 20000 de oameni, o 
cincime din mulțimea pre
zentă pe platoul din afara 

cetății, au fost din părțile 
Hunedoarei, de aici unde s-a 
plămădit în matca sa neamul 
românesc.

Despre cum s-au făptuit 
toate acestea ne mărtu
risesc documentele. Și 
cuvintele acelora care au trăit 
momentul prind să rezoneze 
în sâmburele unei lacrimi de 
fericire, înmugurită în tre
murare la colțul ochiului 
șoptind parcă: “Noi nu am 
uitat!”

în zilele premergătoare 
Adunării Naționale mulțimi 
mari de oameni, ca valurile 
unui râu uriaș, se îndreptau 
spre inima Transilvaniei, fiind

Dorin PETRESC

(Continuare în pag. 7)

Dr.Petru Groza descindea 
dintr-o familie de preoți și 
intelectuali ardeleni din Țara 
Moților, crescut în spiritul 
tradițiilor și idealurilor luptei 
pentru dezrobire națională și 
socială. Un frate al străbunicului 
său a fost Simion Groza, tribun 
de nădejde al lui Avram lancu, 
căzut jertfă și înmormântat la 
Țebea, nu departe de mormântul 
lui lancu și gorunul lui Horea.

Strănepotul tribunului pa
șoptist a cunoscut pe propria 
piele jugul asupririi străine în 
școlile maghiare sau în armata 
de honvezi pe care a sabotat-o 
în timpul primului război mondial, 
suportând carcere și represiuni, 
încă de tânăr se înrolează în 
rândurile Partidului Național 
Român avântându-se cu toată 
energia în lupta pentru 

înfăptuirea visului tuturor 
românilor: unirea într-un singur 
stat național. în 1918 este delegat 
al Cercului teritorial Deva, 
conducând tinerii intelectuali 
hunedoreni la Marea Adunare 
Națională de la Alba lulia. în ziua

BOȚI? • OPINII
• CONTROVERSE
de 1 decembrie, el a avut un rol 
important în luarea deciziei de 
unire imediată, necondiționată și 
definitivă a Transilvaniei cu 
România, fiind și primul orator 
care a anunțat mulțimii 
entuziasmate vestea cea mare. 
La 2 decembrie a luat atitudine 
fermă împotriva acelor membri ai 
PNR, care plănuiseră autonomia 
pentru 10 ani a Transilvaniei, prin 

crearea unui guvern separat 
sub forma Consiliului Dirigent. 
în semn de protest față de 
această manevră periculoasă 
(lucru devenit cert în încer
carea trupelor lui Bela Kum de 
a reocupa acest teritoriu), a 
plecat de la Alba lulia și un an 
de zile nu mai participă la viața 
politică. în anul 1919 devine 
deputat de Băița în Adunarea 
Constituantă a României 
reîntregite. Ulterior, face parte 
din Comisia parlamentară care 
anchetează abuzurile și 
ilegalitățile Consiliului Dirigent, 
contribuind nemijlocit la 
dizolvarea acestuia.

Prof. AngheiNiSTOR 
membru ai Asociației 

“Dr. Petru Groza” - Deva
(Continuare în pag. 7)
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Scoruri mari în trei partide din 
penultima etapă

gian rămăsese fără voce, fără 
puterea de a-și trezi fotbaliștii 
la realitate. Apărarea, cea mai 
bună până acum, încasând 
gol după gol. Fotbaliștii de la 
Astra continuă să confirme, iz
butind o nouă victorie, cu toate 
că din minutul 7, au evoluat 
numai în 10 oameni. Reșițenii 
au mai pierdut trei puncte și în 
ultima etapă, acasă, primesc 
replica Universității Craiova 
avidă după puncte și în de
plasare. După victoria la Satu 
Mare, Steaua se menține pe 
locul 3 și poate rămâne pe 
acest loc la sfârșitul turului, 
dacă trece în Ghencea de 
Astra Ploiești, în ultima etapă 
din tur.

•Trei meciuri s-au încheiat cu victorii la scor: FC Argeș 
- Farul 6-0; Dinamo - Ceahlăul Piatra Neamț 6-1 și FC Na
țional - FCM Bacău 5-0. «Deși din minutul 7 Astra Ploiești a 
jucat în 10 oameni, tot a “îngenuncheat” pe CSM Reșița cu 
3-0 •"U" Cluj a mai pierdut un meci pe propriul teren 
acumulând - 18 la adevăr, ținându-se strâns de mână cu 
Foresta Fălticeni pe drumul greu de întors al retrogradării.

în penultima etapă a Di
viziei A s-au înregistrat trei sco
ruri ce ar trebui să ne scuteas
că de comentarii îndeosebi la 
meciul Dinamo - Ceahlăul, 
întrucât dinamoviștii ne-au 
obișnuit să nu ierte pe nimeni 
acasă, în unele întâlniri rea
lizând scorul etapelor: 5-0 cu 
FC Național, 8-0 cu “U" Cluj, 
4-0 cu FC Onești, 7-0 cu CSM 
Reșița. FC Argeș a profitat din 
plin de degringolada în care 
se află constănțenii în turul 
acestui campionat când din 
16 meciuri n-au cunoscut gus
tul victoriei decât de 5 ori, au 
obținut doar un singur rezultat 
de egalitate, în prima etapă 2- 
2, acasă la FC Onești, iar în 10 
partide au părăsit terenul în
vinși. Victoria obținută de FC 
Argeș (la acest scor categoric) 
constituie o stimulare pentru 
Dobrin rămas la cârma echi
pei, dar și pentru conducerea 
clubului acuzată de susțină
torii argeșeni pentru că dă cu 
prea mare ușurință drumul la 
unii jucători crescuți și formați 
la Pitești.

Surprinzătoare înfrângerea 
la acest scor, de-a dreptul as
tronomic pentru elevii lui Hala- 
gian la FC Național. Cine ar fi 
crezut că "bancarii” se vor răz
buna pe FCM Bacău după 

. usturătoarele înfrângeri sufe

rite cu același scor (5-0) în dis
puta cu Dinamo și Rapid? FCM 
Bacău a cunoscut singura în
frângere din acest tur, abia în 
etapa a 14-a, la Dinamo, cla- 
sându-se pe onorantul loc 4 în 
clasament. Sâmbătă, la Bucu
rești, FCM Bacău a dat o replică 
slabă adversarilor (care au stră
lucit în câteva acțiuni ofensive), 
Savu reușind să înscrie 4 din 
cele 5 goluri, în timp ce Hala-

Rezultatele etapei: "U" Cluj - FC Onești 0-2; FC Argeș - Farul 
Constanța 6-0; Dinamo - Ceahlăul RN. 6-1; FC Național - FCM Bacău 5-0; 
Olimpia S.M. - Steaua 0-3; Astra Ploiești - CSM Reșița 3-0; Foresta 
Fălticeni - Petrolul PI. 1-2; Gloria Bistrița - Oțelul Galați 2-1. La încheierea 
ediției ziarului nostru, nu era terminat meciul Univ. Craiova - Rapid.

CLASAMENTUL

Ultima etapă a turului: Rapid - “U" Cluj; Fc Onești - FC Argeș; 
Oțelul Gl. - Dinamo; Petrolul - FC Național; Ceahlăul - Foresta; FCM 
Bacău - Olimpia S.M.; Steaua - Astra; CSM Reșița - Univ. Craiova; 
Farul - Gl. Bistrița.

1. DINAMO 16 13 2 1 56-13 41
2. RAPID 15 12 2 1 36-10 38
3. STEAUA 16 9 4 3 30-15 31
4. FC NAȚIONAL 16 10 0 6 34-23 30
5. FC ARGEȘ 16 9 2 5 31-19 29
6. FCM BACĂU 16 7 7 2 21-16 28
7. PETROLUL PL. 16 8 2 6 25-21 26
8. OȚELUL GALATI 16 8 1 7 24-18 25
9. ASTRA PLOIEȘTI 16 7 4 5 20-14 25
10. GLORIA BISTRIȚA 16 6 3 7 27-30 21
11. FC ONEȘTI 16 6 3 7 25-32 21
12. CEAHLĂUL P.N. 16 5 3 8 21-30 18
13. UNIV. CRAIOVA 15 4 5 6 18-20 17
14. FARUL C-ȚA 16 5 1 10 17-31 16
15. CSM REȘIȚA 16 2 6 8 10-34 12
16. OLIMPIA S.M. 16 2 .3 11 12-32 9
17., “U” CLUJ 16 2 3 11 10-41 9
18, FORESTA FĂLTICENI 16 1 3 12 18-37 6

A

v O DIVIZIA C3 MINERUL CERTEJ -
ELECTRO BERE CRAIOVA 0-1

(T :............. .....-• • a
Experienț, a învins

UNIV. REMIN DEVA - LOTUL NAȚIONAL 
DE JUNIOARE 24-20 (15-13)

Aflat în turneu de pregătire 
la Deva, Lotul Național de ju
nioare (sportive născute în anii 
1981-82) pregătit de Aurelian 
Roșea a susținut, marți după 
masă, la Sala Sporturilor din 
Deva, un meci de verificare în 
compania echipei locale Univer
sitatea Remin. A fost o partidă 
viu disputată, cu numeroase ac
țiuni spectaculoase, apreciate 
de publicul spectator. Jocul a 
fost controlat cu autoritate de 
echipa pregătită de loan Mătă- 
saru și Marcel Șerban, experi
ența și maturitatea tactică a stu
dentelor devence având câștig 
de cauză în confruntarea cu 
talentul și elanul componentelor 
Lotului Național de junioare. De- 
vencele au jucat mai organizat și 
mai agresiv, principala, lor armă 
fiind contraatacul. în schimb, 
componentele Lotului național 
au mizat mai mult pe acțiuni indi
viduale, pe pătrunderi ori șuturi 
de la distanță ușor de oprit de 
atenta apărare a devencelor.

în prima repriză perioadele 
de dominare au fost împărțite. în 
câteva rânduri devencele au 
reușit să se desprindă pe tabela 
de marcaj 4-1 (min. 6), 9-5 (min. 
15), 11 -6 (min. 17), pentru ca în 
replică junioarele să se apropie 
de două ori la doar un gol dife
rență: 6-5 (min. 12) și 11-10 
(min. 21). în repriza secundă 
dominarea devencelor a fost

mai accentuată, ele conducând aproape în permanență 
la cel puțin patru goluri diferență. Mai mult de atât, au 
fost momente în care studentele s-au desprins la cinci 
și șase goluri: 18-13 (min. 37), 23-18 (min. 55), 20-14 
(min. 42) și 22-16 (min. 48).

Principalele marcatoare ale Universității Remin au 
fost Lăcrămioara Alunge, Rădos și Melinda Toth câte 
șase goluri, Codruța Zavragiu și Georgeta Dascălu 
câte cinci reușite și Laura Crăciun cu trei goluri, iar 
golgeterele Lotului național au fost Sîrbu cu 6 goluri, 
Nicolae cu 5 goluri și Dîrjan cu patru reușite.

Dorind să-și continue pregătirile în vederea pro
movării în Liga națională, echipa Universității Remin 
Deva a participat în perioada 26-28 noiembrie a.c. la un 
puternic turneu internațional care s-a desfășurat în 
Ungaria la Szekzard. Turneul a fost dotat cu trofeul 
“Bank Kupa” - Budapesta, iar cu excepția echipei din 
Deva toate celelalte cinci echipe participante - Vasas 
Dreher, Debreceni VSC și Ferropotent din Ungaria, 
Osijek din Croația și Waregem din Belgia au fost echipe 
din prima divizie a campionatelor din țările respective. 
Cu amănunte de la acest puternic turneu vom reveni 
într-un alt articol al ziarului nostru.

| UNIV REMIN DEVA ■ ROM. TINERET |

Meci așteptat cu interes de 
susținătorii echipei gazdă, dar 
și de către cei ai oaspeților 
(meciul a fost transmis în di
rect de un post local din Cra
iova de către doi tineri reporteri 
craioveni), bine știută fiind va
loarea ambelor formații în ca
re evoluează câțiva cunoscuți 
fotbaliști divizionari. Și așa cum 
le stă bine unor formații com
petitive, dispuse și motivate 
să-și vadă de joc, de calitatea 
lui, gazdele și oaspeții au fost 
preocupate să joace cartea 
victoriei într-o partidă echili
brată cu un plus de periculo
zitate a oaspeților la poarta 
adversă, evidențiindu-se un 
bun echilibru între toate com
partimentele de joc ale craio- 
venilor, în timp ce la gazde au 
lipsit trei jucători de bază din 
formație - Fartușnic, Stănilă și 
Hanganu.

După o scurtă perioadă de 
tatonare, cei care încearcă pri
mii vigilența portarului sunt 
oaspeții prin Păun (aflat în 
bună dispoziție de șut îndeo
sebi în prima repriză) care șu- 
tează prin surprindere după ce 
fusese lansat pe stânga, dar 
balonul trece peste bara porții 
Iul Dobre. Gazdele pun în peri
col poarta oaspeților 4 minute 
mai târziu prin Tăgârță, însă 
mingea trece cu puțin peste 
transversală. Oaspeții, cu Ca- 
lafeteanu la distribuția min
gilor, reușesc nu numai des
chiderea scorului și chiar sta
bilirea rezultatului final: în min. 
16 Calafeteanu inițiază un 
atac spre careul gazdelor, pa
sează lateral spre Păun care 
accelerează, intră în careu și

după ce trece în viteză de Filip, 
șutează cu sete în colțul lung al 
porții lui Dobre și acesta este 
nevoit să scoată balonul din 
plasă: 0-1. Cum era de aștep
tat, gazdele ies mai decise la 
atac și în minutele 19, 26, 27 și 
31 Tăgârță, Dragnea, Sârghie și 
Bozga dau emoții apărării oas
peților, care manifestă prudență 
în apărare și contraatacă când 
aveau posibilitatea, destul de 
tăios, așa cum a fost în min. 44, 
când Alin Luță șutează pe 
poartă când putea pasa spre 
Chivu sau Calafeteanu, aflați în 
bună poziție de a marca.

în prima parte a reprizei a II- 
a, gazdele au exercitat un pre
sing susținut asupra apărării 
adverse, însă Ocolișan, Tăgârță, 
Dragnea, Scurtu nu au putut

“perfora" poarta lui Barbu. Nici 
schimbările efectuate de Nelu 
Petcu în atac (Pisoiu în locul lui 
Rădos și Pepenar înlocuitorul 
lui Ocolișan) n-au putut înscrie 
nici măcar golul de egalitate, 
terenul greu, desfundat, ne- 
convenind deloc gazdelor.

Corect, pe fază, arbitrajul 
brigăzii C. Istrate, G. Sandu 
și I. Radu (București).

Minerul Certej: Dobre, 
Sârghie, Țibichi, Filip, Boz
ga, Polvrea, Scurtu, Drag
nea, Sandor (4 Ocolișan, 72 
Pepenar), Tăgârță, Rădos 
(61 Pisoiu).

Electro Craiova: Barbu, 
Cită (Predoi), Capalb (Bărtan), 
Buhu (Tănasie), Ionel Luță, 
Badea (Dobrescu), Păun, 
Calafeteanu, Al. Luță, Chivu.

Rezultatele ultimei etape a turului: Minerul Uricanl - Șoimii Sibiu 
3-0; Aluminiu Slatina - Forestierul 3-1; Minerul Mătăsari - Flacăra Moreni 
2-1; Petrolul Țicleni - Progresul Caracal 3-0; Minerul Lupeni - Petrolul 
Stoina 3-2; Constructorul Craiova - Record Mediaș 4-0; Minerul Certej - 
Bere Craiova 0-1; Petrolul Drăgășani - Aurul Brad 1-0; Minerul Berbești 
- Gloria Reșița 0-0; Flacăra Rm. Vâlcea - Pandurii Tg. Jiu 1-0.

CLASAMENTUL
1.ELECTROPUTERE 19 12 6 1 41-12 42
2. FLACĂRA RM. VÂLCEA 19 12 3 4 51-23 39
3. ȘOIMII SIBIU 19 11 6 2 39-18 39
4. GLORIA REȘIȚA 19 11 4 4 38-17 37
5. PANDURII TG. JIU 19 11 1 7 30-17 34
6. MINERUL CERTEJ 19 10 4 5 40-30 34
7. MINERUL URICANI 19 10 0 9 36-34 30
8. ALUMINIU SLATINA 19 9 2 8 22-23 29
9. PETROLUL STOINA 19 9 1 9 34-33 28
10. PETROLUL ȚICLENI 19 9 1 9 27-42 28
11. CONSTR. CRAIOVA 19 8 1 10 34-30 25
12. FLACĂRA MORENI 19 7 4 8 34-35 25
13. MINERUL MĂTĂSARI 19 7 3 9 20-25 24
14. AURUL BRAD 19 6 4 9 26-29 22
15. PETROLUL DRĂGĂȘANI 19 7 1 11 22-33 22
16. FORESTIERUL STÂLPENI 19 7 0 12 29-44 21
17. RECORD MEDIAȘ 19 5 3 11 28-43 18
18. MINERUL LUPENI 19 5 3 11 27-45 18
19. MINERUL BERBEȘTI 19 4 5 10 28-45 17
20. PROGRESUL CARACAL 19 2 4 13 15-43 10

r—
Cupa Bobocilor

Liceele Energetic, Sportiv și Decebal 
și-au adjudecat trofeele puse în joc

Bazele sportive ale liceelor Decebal, Pedagogic și Traian au găzduit, în 
perioada 24-27 decembrie a.c., întrecerile contând pentru Cupa claselor a IX- 
a, dotate cu Cupa Bobocilor. Organizată de D.J.T.S. Hunedoara - Deva în 
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean cu ocazia Zilei Naționale a 
României, competiția s-a desfășurat la trei discipline sportive distincte, 
anume la fotbal - băieți (în sistem, 6+1), baschet - băieți și handbal - fete. 
Conform regulamentului, jocurile s-au desfășurat în sistem eliminatoriu, la 
competiție având drept de participare și elevii practicanți ai sportului de 
performanță legitimați la cluburi sau asociații sportive. S-a jucat din pasiune, 
orgoliu și cu multă dorință de victorie, interesul nefiind, în principal, pentru 
premii, astfel că majoritatea jocurilor au fost frumoase și aprig disputate.

Cum era de așteptat, cele mai multe echipe s-au înscris în turneul de 
fotbal, opt din cele zece licee ale Devei luptându-se pentru cucerirea Cupei 
Bobocilor. în prima zi pe terenul liceului Traian, echipa liceului Energetic a 
dispus de cea de la Traian, iar cea a liceului de Construcții, a dispus de 
echipa liceului Horea. Tot în prima zi, dar pe terenul liceului Decebal, jucătorii 
liceului Sportiv au fost învinși de cei de la Auto, iar echipa liceului Decebal a 
câștigat în fața echipei liceului Pedagogic. în a doua zi, în semifinale, bobocii 
de la Energetic au dispus de cei de la Construcții, iar jucătorii liceului 
Decebal s-au impus în fața celor de la Auto. în fine, în finala disputată vineri, 
27 noiembrie, la sfârșitul timpului regulamentar de joc scorul a fost egal 
ENERGETIC - DECEBAL 3-3, ambele echipe având o evoluție excelentă. Dar 
pentru că în sport există un singur învingător, în urma executării loviturilor de 
departajare Cupa Bobocilor la fotbal a revenit liceului Energetic.

Pentru turneul de handbal s-au înscris doar pentru echipe, jocurile 
disputându-se în sala liceului Traian. în semifinale, jucătoarele liceului Sportiv 
s-au impus în fața celor de la Traian, iar handbalistele de la Auto le-au învins 
pe cele de le Decebal. în finală, victoria a revenit fetelor de la Sportiv care s- 
au impus categoric la o diferență de 12 goluri în fața celor de la liceul 
Auto.Turneul de baschet - băieți a aliniat la start șapte echipe și a fost 
gădzuit de Sala de sport a liceului Horea. în semifinale, admiratorii vedetelor 
din NBA din liceul de Construcții i-au învins pe cei din liceul Energetic, iar 
“giganții” liceului Decebal au dispus de jucătorii liceului Auto. în finala 
turneului, condusă de arbitrul Federației Române de Baschet - Cătălin 
Hossu, liceul Decebal s-a impus categoric în fața celor de la Construcții 
(scor 44-11), mulți dintre jucătorii de bază ai echipei Liceului de Construcții 
preferând să meargă la Balul Balurilor decât să joace finala Cupei Bobocilor.

La toate cele trei turnee ale Cupei Bobocilor organizatorii au oferit 
echipelor clasate pe primele locuri premii constând în diplome și articole 
sportive.

Pagină realizată de Sabin CERBU. Cipnan MARINUȚ

Lupeni

Box - Cupa Comexim - Ediția a Ih
Devenită familială, ediția a ll-a a 

Cupei Comexim - Lupeni a antrenat de 
această dată pugiliști din orașele Hune
doara, Brad, Zămești, Craiova, Sadu, Tg. 
Jiu, Vulcan, Lupeni, a căror reprezentare 
în întâlnirile anterioare le-au adus suc
cese meritate răsplătindu-le astfel 
munca și efortul după orele de pregătire.

Alături de antrenorii lor llie Captari, 
Corduneanu Cezar (ambii HD), Turică 
loan (A.S.A. Aurul Brad), Rotaru Frumu- 
zache (Torpedo Zămești), Lința Eugen 
(Min. Vulcan), Capriceanu Paul (Electro 
Craiova), Porojan loan (Comexim Lu
peni), Drăgulescu Ctin (Tg. Jiu), Dogaru 
Alex. (Met. Sadu), pugiliștii, în meciurile 
din zilele de 20. XI, 21. XI., găzduite de 
sala Palatului Culturii din Lupeni, s-au 
desfășurat într-o deplină sportivitate, 
asemenea altor întâlniri găzduite și orga
nizate de Comexim-patron Milu Părău.

Cele mai disputate meciuri au fost 
cele dintre Marinoiu Alex (Comexim 
Lupeni) - campion de zonă la Zalău în 
anul 1997 și Reșița 1998 - și Totolici 
Marian (Torpedo Zărnești) din ctg. 91 
kgi.p. Marinoiu cu o diferență de punctaj 
la zero, ridicându-i valoarea tehnică cu 
mult peste cea a adversarului său; Ale
xa Victor (Comexim Lupeni) - Oprea 
Viorel (Brad) ctg. 71 kg. i.p. Alexa; ctg. 63 
kg - Pavel Adrian (Vulcan) învins prin 
inferioritate de către Scoarță Marius 
(Lupeni).

învingătorii au fost răsplătiți cu di
plome și cadouri de ,,Moș Nicolae" de 
către patronul Comexim - Lupeni - Milu 
Părău. Nici învinșii nu au fost uitați, 
înmânându-le cadouri bine meritate pe 
măsura prestației lor din ring.

Ediția a ll-a a Cupei Comexim a avut 
de câștigat prin masiva participare a 
pugiliștilor din județul Hunedoara, găsind 
în prestația celor din orașele prezente 
adversari uneori egali ca valoare teh
nică și buni cunoscători ai sportului cu 
mănuși, făcând prin aceasta, în ciuda 
sărăciei financiare a cluburilor, o bună 
propagandă a boxului hunedorean.

L Eugen POPA - Lupeni
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Alegerile anticipate - singura alternativă 
pentru redresarea României

Conferința de presă desfă
șurată în 25 noiembrie la 
Deva în organizarea con
ducerii județene a Partidului 
România Mare a adus în prim 
plan situația deosebit de gravă 
în care a ajuns România, în 
special, în ultimii doi ani de 
guvernare a Convenției De
mocrate și a președintelui 
Emil Constantinescu.

în opinia liderilor PRM, 
prezenți la întâlnirea cu zia
riștii, singura soluție pentru a 
se scoate țara din mizerie, 
minciună și corupție o re
prezintă formarea unui Guvern 
interimar de către partidele 
parlamentare, care să orga
nizeze alegeri anticipate.

Dl Costel Avram, noul 
președinte al Organizației Ju
dețene a PRM, a criticat în 
termeni duri actuala coaliție 
care a ajuns la conducerea 
României prin promisiuni și 
minciună. Toate promisiunile 
din campania electorală din 
anul 1996 au rămas simple

z- - - - - - - - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - - - - -
Eforturi pentru 

plata ajutoarelor 
sociale

Primăria Călan este una 
din puținele din județ care a 
reușit plata la zi a ajutoarelor 
sociale. Numai că bugetul a 
ajuns la fundul sacului astfel 
că deocamdată nu sunt bani 
pentru ajutoarele sociale din 
luna decembrie. Conștient că 
neplata acestora în plină 
iarnă și în “luna cadourilor” ar 
provoca nemulțumiri și 
probleme sociale, dl Petru 

vorbe, iar lozinca că se vor 
sacrifica conducătorii pentru 
cei mulți o dovedește din plin 
realitatea, s-a mai precizat.

în opinia PRM anul 1999 
va fi și mai greu, întrucât 
României îi vin scadențele de 
plată de 2,2 miliarde de lei

pentru împrumuturile acordate, 
situație ce va înrăutăți și mai 
mult nivelul de trai al 
românului ajuns pe culmile 
disperării. Programele de 
dezvoltare pentru Valea Jiului 
afișate cu ocazia vizitei la Pe
troșani de președintele Con
stantinescu și ,.grija manifes
tată pentru această zonă”, a 
mai spus dl Costel Avram, și- 
au găsit corespondentul la 
scurt timp în disponibilizarea 
numai într-o primă etapă a 
18000 de mineri, iar progra
mele întocmite de către

Bora, primarul orașului, s-a 
implicat în găsirea unor fonduri 
suplimentare pentru plata 
acestor ajutoare sociale. S-a 
obținut acordul Finanțelor 
publice pentru un transfer de 
credite și urmează ca azi în 
ședința de consiliu să se 
solicite aprobarea consilierilor.

Cont special
Nu de puține ori populația 

orașului Călan a acuzat - direct 
sau pe la colțuri - conducerea 
Hidro Term Trans că folosește 

specialiști au rămas ,.fru
moase amintiri”.

Liderii PRM prezenți la 
întâlnirea cu presa au mai 
spus că în acești doi ani de 
guvernare actuala putere nu 
s-a preocupat decât de 
interesul propriu și este 
direct părtașă la marile acte 
de corupție care s-au 
întâmplat după alegerile din 
1996, iar așa-zisele progra
me de redresare economico- 
socială nu sunt decât praf în 
ochii celor mulți, realitatea 
dovedind contrariul.

Liderii PRM apreciază 
că actuala criză economico- 
socială precum și cea 
politică vor duce inevitabil în 
1999 la alegeri anticipate, 
iar electoratul va sancționa 
promisiunile, minciuna și 
haosul creat în țară prin 
votul pe care-l va da 
partidelor .politice și 
reprezentanților acestora.

Cornel POENAR■ ■ ___ J

banii încasați de la asociațiile 
de locatari pentru salarii ori 
pentru investiții “protocolare” 
și nu pentru plata facturilor 
către ROMGAZ și CONEL. 
Pentru a pune capăt acestor 
suspiciuni Hidro Term Trans 
a deschis un cont special la 
Trezoreria Hunedoara unde 
asociațiile de locatari să 
depună banii din care să se 
achite facturile la energie 
electrică și gaz.

Ciprian MARINUȚj

Când și vremea și 
vremurile amiros a ger de 
iarnă, singurul loc cu 
adevărat cald pare a rămâne 
sufletul. Târșit prin nămeții 
problemelor cotidiene, 
luminat arareori de un gest 
sau de un cuvânt frumos, 
sufletul ne este adăpostul din 
care nimeni, niciodată, nu ne 
poate alunga. Pentru că 
acolo, în suflet, se ascunde 
acea bucățică de 
dumnezeire cu care fiecare 
dintre noi am fost dăruiți. Este 
ceea ce au înțeles și 
pensionarii Simeriei. 
Aceștia, în chiar duminica 
rânduită de calendarul 
creștin-ortodox ca început al 
Postului Crăciunului, au 
organizat o excursie în SV 
(sud-vestul) județului, la 
Mănăstirea Cetatea de Colț 
(Râu de Mori). Nu întâmplător 
a fost aleasă, de această 
dată, Mănăstirea Colț ca un 
ultim obiectiv turistic, pentru 
acest an, al unei serii de 
numeroase excursii orga
nizate permanent de Casa de 
Ajutor Reciproc a Pen
sionarilor Simeria. Această 
Mănăstire, datând din secolul 
al XlV-lea și intrată, de 
curând, într-un amplu proces

r
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E bine ca pensionarii 
să știe

Un vechi lucrător al poștei 
române ne-a rugat să consemnăm 
în “Cuvântul liber” un aspect pe 
care pensionarii este bine să-l știe. 
Poșta primește banii ce se 
distribuie pensionarilor de la 
Direcția generală județeană pentru 
probleme de muncă și protecție 

^socială, Casa de pensii pentru 

de restaurare, s-a aflat - încă 
de la reamenajarea sa - în 
atenția simerienilor.

Donațiile acestora - în 
bani, alimente, obiecte 
bisericești - le-au fost de 
mare ajutor călugărilor 
truditori la Mănăstirea Colț,

Simerienii, 
mănăstirea 

Colț și 
prinderea 
Sfântului 

Post de 
. Crăciun ,
în încercările lor de refacere 
a unei vieți monahale pe 
acele locuri. Cei care au 
participat la excursie au avut 
ocazia să asiste la liturghia 
de duminică în biserica 
Mănăstirii Colț, vizitând ulte
rior și așezarea turistică de

țărani și de la Casa de pensii a 
armatei.

Se întâmplă însă ca banii să 
fie virați cu întârziere către poștă 
sau să nu fie trimiși în întregime. 
Faptul acesta se petrece mai ales 
cu pensiile țăranilor. De aceea 
pensiile se achită cu întârziere. în 
cazul când banii nu sunt virați în 
totalitate nu se pot achita toate 
pensiile. 

la Râușor, unde au fost 
primiți cu binețe și 
ospitalitate în complexul 
alpin Râușor de domnul 
Cornel Mureșan, întor- 
cându-se, astfel, acasă cu 
amintiri dintre cele mai 
plăcute. Cu toate greutățile 
generate de procesul de 
tranziție, pensionarii știu că 
se poate trăi frumos și cu 
mijloace mai modeste, 
singura condiție fiind să 
cauți, să găsești și să 
păstrezi acest „frumos” în 
tine, în suflet - singurul loc 
cu adevărat cald cu gerurile 
de tot felul ce ne 
împresoară...

Ținem să mulțumim 
domnului primar al orașului 
Simeria loan Rovinaru și 
domnului Dumitru Gabor 
care au pus cu amabilitate 
la dispoziția pensionarilor 
mijlocul de deplasare, 
autocarul, fără de care 
multe din excursiile 
simerienilor ar fi rămas un 
vis neîmplinit.

Augustin BiRiȘ, 
președintele Casei de 

Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Simeria

Treceri de pietoni' 
modificate

La toate trecerile de pietoni de 
pe bd. luliu Maniu din Deva au fost 
amenajate locuri înclinate destinate 
ușurării trecerii cărucioarelor pentru 
copii, cărucioarelor de piață ca și a 
celor ce circulă cu cărucioare cu 
rotile, lată o măsură bună realizată 
de edilii municipiului în ultima vreme 
Ar fi bine, poate, ca această 
modificare să se facă la toate 
trecerile de pietoni din localitate.

Traian BONDOR
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Până la 31 decembrie ai conectare gratuită și abonament gratuit pe trei luni.
îți poți alege oricare tip de abonament dorești. 
Oferta anului este valabilă și pentru CONNEX SMART!
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CONNEX SMART este un sistem unic de plată în rate prin care ai acces imediat la 
telefonul Motorola d520 și la rețeaua CONNEX GSM.
Numai 89$ avans și 21$ pe lună timp de șase luni.
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Dreptul la imagine - ca o 
obligație civică

APROAPE 10 MILIARDE DE LEI SUSTRASE 
DE LA BUGETUL STATULUI

Expresii ca “deficit de ima
gine", "plus de imagine”, "dreptul 
la propria imagine" au intrat 
după revoluție în vocabularul 
multor români. Despre plus sau 
minus de imagine se vorbește și 
se scrie în legătură cu activi
tatea partidelor politice, a oa
menilor politici și de stat. Nu 
despre aceste plusuri sau mi
nusuri avem în intenție să scri
em. Dreptul la propria imagine 
însă ține de individ. El este pre
văzut în legislația multor state 
democrate, inclusiv în cea a Ro
mâniei și chiar în Declarația 
drepturilor omului.

Dreptul acesta la propria 
imagine are multe interpretări în 
concepția celor care se con
sideră prejudiciați de el. Uzea
ză de el ca individualități și 
cetățeanul "de rând” și omul 
politic trecut prin ciurul și dâr- 
monul tranziției noastre spre 
ce? Spre o nouă societate ne 
place nouă să credem. în nu
mele acestui drept au intrat pe 
rolul instanțelor judecătorești 
multe procese de calomnie, 
calomnia fiind socotită un atac 
asupra dreptului la propria 
imagine. Pe același criteriu s- 
au înmulțit procesele intentate 
presei și ziariștilor pentru “de
teriorarea propriei imagini”.

Prin Hotărârea nr. 800/
13.11.1998 a Guvernului Ro
mâniei, publicată în M.O. nr. 439/
18.11.1998 se stabilesc criteriile 
de evaluare a activității indivi
duale a salariaților din unitățile 
bugetare în vederea acordării 
de premii individuale pe anul 
1998. Sursa de finanțare a 
acestor premii sunt economiile 
la cheltuielile cu salariile.

Articolul 1 al Hotărârii preci
zează că economiile la chel
tuielile de personal rezultă ca 
urmare a neocupării posturilor 
aprobate prin anexa 3 la Legea 
bugetului de stat și a modificării 
structurii de personal.

Criterii de evaluare 
a activitâtii t 

individuale în 
vederea stimulării 

pentru 1998
Premiile se aprobă de ordo

natorul de credite bugetare la 
propunerea șefului de com
partiment și se acordă celor 
care s-au remarcat printr-o ac
tivitate deosebită în anul 1998.

Criteriile de evaluare a acti
vității individuale sunt cele pre
văzute la art. 17, litera "b" din 
Metodologia pentru stabilirea 
normelor de evaluare a per
formanțelor profesionale indi
viduale și de aplicare a criteriilor 
de stabilire a salariilor de bază 
între limitele minim - maxim. 
Această metodologie a fost 
aprobată prin Hotărârea nr. 
749/ 1998 a Guvernului
României.

Alineatul 3 al articolului 2 
din HG nr. 800 /1998, cea în 
discuție, prevede că pentru mă
surarea și evaluarea activității 
deosebite a personalului înca
drat în instituțiile publice, șeful 
de compartiment va utiliza fișa 
de evaluare a activității fiecărui 
angajat și sistemul de notare.

Prin urmare, funcționari din 
instituțiile publice, puneți-vă 
bine cu șeful!

:- ■ -----

în termeni logici și legici însă 
orice drept naște și obligații. 
Atunci când faci abstracție de 
obligațiile pe care le naște un anu
mit drept și mai ales nu te achiți 
de ele, dreptul intră sub semnul 
întrebării. Rezultă de aici că pro
pria imagine ți-o pot macula alții 
dar ți-o poți macula și singur prin 
atitudini, exprimări sau fapte re
probabile.

Orice drept naște 
obligații

Un individ intră în conflict cu o 
jumătate de sat: cu unul pentru că 
i-a lovit copiii cu bolovani, cu altul 
pentru că i-a jignit nevasta, cu 
vecinii pentru că le-a încălcat 
dreptul de proprietate, cu altul 
pentru că l-a amenințat că-l aran
jează el și așa mai departe. Când 
au replicat, care dintre ei i-au în
călcat dreptul la propria imagine? 
Dar el cheamă în judecată și pe 
unul și pe altul pentru lezarea 
dreptului său la propria imagine. 
Un martor - doi plătiți - căci fiii lui 
luda sunt răspândiți pe tot pămân
tul - un complet de judecată aglo
merat până peste cap și în impo
sibilitate de a studia cu temeinicie 
cazul și "calomnia" e sancționată 
cu amendă grea sau cu pușcărie.

La furat prin 
acoperiș

La Vulcan, poliția cercetează 
n stare de arest preventiv pe 
Gigei Mikus Csiki, un individ de 
26 de ani, recidivist, de loc din 
Dorunu, județul Mureș.

Prin dislocarea țiglelor de la 
acoperiș, acesta a pătruns în 
ocuința unui cetățean, de unde 
a furat bunuri în valoare de 22 
Tiilioane de lei.

Voiau doar să dea 
telefon?

Recent, Maria Gheorghe din 
eva a sesizat Poliția că, în timp 
a se afla în incinta magazinului 
anex Corn, i s-a furat din buzu- 
ar un telefon mobil în valoare 
a 5.000.000 de lei.

După câteva ore au fost 
ascoperiți și autorii. Este vorba 
a Dumitru Caslarau, de 35 de 
ai, din Hunedoara, Sami Breica, 
1 de ani, din Deva, și Sorin Pos- 
lica, 27 de ani, tot din Deva. Nici 
nul nu are vreo ocupație, iar 
imii doi sunt recidiviști.

Accident mortal
în incinta Uzinei de preparare 

i minereurilor aparținând E.M. 
leva s-a petrecut recent un ac- 
:ident în care și-a pierdut viața 
in tânăr de 26 de ani din Băița.

Lazăr Ion Poienar, despre el 
iind vorba, împreună cu un 
:onsătean, Petru Adam, șofer la 
initatea amintită - încerca să 
emedieze o defecțiune la sis- 
emul de frânare al unei auto- 
>asculante staționată pe o rarh- 
>ă. Aceasta s-a pus în mișcare 
;i l-a surprins pe Ion sub roți.

De regulă nivelul amenzii e soli
citat de reclamant și e foarte 
"generos”. Normal, pe el nu-l 
obligă legea să depună o taxă 
de timbru proporțională cu 
valoarea despăgubirii cerute.

Ușurința cu care orice cetă
țean se poate adresa justiției cu 
acuzația de calomnie și citarea 
celui incriminat în calitate de 
inculpat, am mai scris acest lu
cru, a dus la înmulțirea proce
selor de presă pentru calomnie 
prin presă. Pericolul acesta l-am 
sesizat în urmă cu mai mulți ani 
când modificările aduse Codului 
de procedură penală deschi
deau larg calea acuzării direct la 
instanță pentru calomnie sau pre
supusă calomnie. Neadeverirea 
în instanță a acuzației are un re
vers. Mai puțini cetățeni netrecuți 
prin "Furcile caudine” ale justiției îl 
știu. El se numește acuzație pen
tru denunț calomnios.

Obiectul acestor rânduri 
însă este altul și anume aduce
rea în atenție a faptului că orice 
drept naște obligații, inclusiv 
dreptul la propria imagine. De la 
cetățeanul “de rând” până la 
președintele țării fiecare suntem 
datori să ne păstrăm imaculată 
propria imagine, nealterat drep
tul la ea, înainte de a-i acuza pe 
alții de atac la propria imagine.

Strivit sub copac
O altă nenorocire s-a petre

cut într-o pădure din raza satului 
Rișculița, comuna Baia de Criș. 
Aici, un tânăr de 20 de ani, Cos- 
tică Stratulat, din Reghiu, județul 
Vrancea, a fost surprins și zdrobit 
de un copac în rostogolire. Co
pacul a fost doborât de alți cetă
țeni cu care lucra Costică.

Pastorul a rămas fără 
mărci și lei

în intenția de a face bine 
unui călător, pastorul Dragoș 
Mușat a cazat într-o seară în 
casa de oaspeți a Bisericii Ad
ventiste de ziua a 7-a din Petro
șani un individ necunoscut.

Noaptea, acesta a spart un 
geam de la locuința pastorului 
care se afla tot în incinta bise
ricii. A furat individul de aici 300 
mărci germane, 983.000 de lei și 
alte obiecte, prejudiciul total fiind 
de 13.348.500 de lei.

Pentru identificarea autorului, 
poliția efectuează cercetări.

Fost și actual arestat
Lucrătorii Poliției Municipiului 

Deva, au identificat autorii fur
tului comis într-o noapte, din 
incinta S.C. "IND PROD COM” 
SRL Deva. Ciubotariu Marius 
Liviu (arestat anterior), în com
plicitate cu Casier Arcadie, de 
38 de ani, recidivist, a pătruns în 
incinta unității, de unde a sus
tras țigări din import în valoare 
de peste 38.000.000 lei. Din cur
tea societății a sustras auto
turismul DACIA 1304, în valoare 
de 40.000.000 lei. La propunerea 
poliției, organele de parchet au 
emis mandat de arestare pre
ventivă pentru Casier Arcadie, 
iar prejudiciul a fost recuperat.

-Au trecut 10 luni din acest 
an, die Moise. De la Garda Fi
nanciară s-a așteptat mult și se 
așteaptă încă foarte mult in sto
parea unui fenomen infracțional 
în continuă creștere. Ce s-a în
treprins în acest sens?

- Am avut și avem într- 
adevăr multe de făcut. Să fim 
însă mai concreți și să spu
nem că în acest an comisarii 
Gărzii Financiare au verificat 
mai bine de 1200 de agenți 
economici.

- La câți dintre ei s-au con
statat abateri?

- 765 dintre aceștia au fost 
găsiți cu diferite abateri, încăl
cări ale legislației în vigoare.

- Deci mai bine de jumătate.
- Exact. Trebuie precizat 

însă că numărul contravențiilor 
constatate este de 834.

- Care sunt cele mai des 
întâlnite de comisari?

- Cele privind impozitele și 
taxele - 453. De altfel, sumele 
determinate ca sustrase de la 
plata privind impozitele, taxele 
și majorări de întârziere s-au 
ridicat în primele 10 luni ale 
acestui an la 9.627.798.000 de 
lei. Pentru acestea s-a dispus 
virarea la bugetul statului.

- Din aceste aproape 10 
miliarde de lei, în timpul con
troalelor cât s-a virat la buget?

Răspundem 
cititorilor

Asigurarea de 
sănătate fără 

plata contribuției
• Constantin Bălan, 

Deva
Legea nr. 145/1997 (modi

ficată și completată prin Ordo
nanța de urgență nr. 30/ 1998, 
publicată în Mon. Of. nr. 421 din 
6 noiembrie 1998) prevede că 
cetățenii români cu domiciliul în 
țară, precum și cetățenii străini 
și apatrizii care au reședința în 
România sunt supuși în mod 
obligatoriu asigurării de sănă
tate. Asigurații au obligația să 
plătească o contribuție lunară 
pentru asigurările sociale de 
sănătate, al cărei cuantum va fi 
începând cu 1 ianuarie 1999 
într-o cotă de 7 la sută. Legea 
prevede că anumite categorii de 
persoane beneficiază de asi
gurarea de sănătate fără plata 
acestei contribuții lunare, dacă 
nu realizează alte venituri decât 
cele provenite din drepturile 
bănești acordate de lege. Este 
vorba de: copiii și tinerii până la 
vârsta de 26 ani, dacă sunt 
elevi, studenți sau ucenici și 
dacă nu realizează venituri din 
muncă; persoanele cu handicap 
care nu realizează venituri din 
muncă sau se află în grija fa
miliei; soțul, soția, părinții și bu
nicii, fără venituri proprii, aflați 
în întreținerea unei persoane 
asigurate; persoanele care be
neficiază de drepturile stabilite 
prin Decretul-lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din

- 879.152.000 de lei. Este 
necesar să spunem că practic la 
buget s-au virat în total 
2.546.861.000 de lei.

- De unde vin acești bani?
- Din impozitul pe profit, TVA, 

accize, alte impozite și taxe ne
virate statului de agenții economici. 
Suma cea mai mare provine din 
TVA - peste 1.100.000.000 de lei.

- Care sunt explicațiile?
- Mulți agenți economici nu-și 

plătesc la termen impozitele și

Interviu cu dl Emil Moise, 
comisar șef adjunct al 

Gărzii Financiare 
Hunedoara

taxele. La alții nu se evidențiază 
veniturile, ori se măresc artificial 
cheltuielile pentru a scădea pro
fitul, deci implicit impozitul pe profit. 
Se depășesc apoi cheltuielile cu 
delegațiile și protocolul.

- Cu disciplina financiară cum 
se stă în județul Hunedoara?

- Dacă spunem că în perioa
da la care ne referim s-au de
pistat 186 cazuri de încălcare a 
legislației în acest domeniu, spu
nem că nu se stă prea bine. 
Peste 500.000.000 de lei au fost 
sustrase de la bugetul statului în 
acest fel.

- Din câte știm, Garda Fi
nanciară are dreptul și obligația 
să confiște bunuri și bani acolo 
unde se constată că legea nu se 
aplică. Așa este?

- Desigur. Bunurile și nume
rarul confiscat în primele 10 luni 
ale acestui an au o valoare totală 
de 277.498.000 de lei.

- Spuneați că și în prezent 
nerespectarea normelor de co
merț dă mult de lucru comisarilor.

- Așa este! 172 de asemenea 
cazuri au fost depistate. Bună
oară, la agenții economici care au 

motive politice de dictatura instau
rată cu începere de la 6 martie 
1945, precum și celor deportate în 
străinătate și constituite în 
prizonieri, prin Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, pre
cum și unele drepturi ale invali
zilor și văduvelor de război, pre
cum și persoanele prevăzute la 
art. 2 din Legea nr. 42/ 1990 pen
tru cinstirea eroilor-martiri și acor
darea unor drepturi urmașilor 
acestora, răniților, precum și luptă
torilor pentru victoria Revoluției 
din decembrie 1989.

Procurarea de
dispozitive medicale

• Sofia Tudorache, 
Hunedoara

în conformitate cu prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 16/
1997 privind acordarea de aju
toare pentru procurarea de dis
pozitive medicale destinate co
rectării și recuperării deficiențelor 
organice sau funcționale ori co
rectării unor deficiențe fizice și ale 
Normelor metodologice pentru 
aplicarea acesteia, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 204/
1998 (publicată în Mon. Of. nr. 163 
din 23 aprilie 1998), pensionarii 
de asigurări sociale de stat au 
dreptul la ajutoare pentru pro
curarea de dispozitive medicale, 
în condițiile prevăzute de actele 
normative mai sus-menționate. 
Asemenea ajutoare se acordă pe 
baza cererii scrise înregistrate la 
direcția sanitară în raza căreia 
persoana îndreptățită are domi
ciliul sau reședința. Cererea tre
buie însoțită în cazul dv. de talonul 
de pensie și de recomandarea 

producție, se constată frecvent 
lipsa rapoartelor de producție, 
neîntocmirea documentelor pri
mare privind intrarea și ieșirea 
de bunuri din unitate ș.a. Apoi, 
un număr destul de mare de 
firme și-au mărit cap!talul social 
cu dividendele societății, neim- 
pozitându-le cu 10 la sută cât 
prevedea legea. Or, aici sunt 
sume foarte mari, miliarde de lei.

- S-au adus ceva modificări 
privind actuala legislație?

- Câteva. De exemplu, acum 
se spune clar ce sancțiune se 
aplică celor care transportă 
marfă fără a avea documente 
legale de proveniență: amendă 
și confiscarea mărfii. Tot ca o 
măsură pentru combaterea eva
ziunii fiscale, s-a stabilit unitar 
un nou model de documente pe 
care trebuie să le folosească 
toți. Se știe că folosirea altor 
documente înseamnă tendința 
de sustragere de la impozite.

- Cum ar trebui să fie le
gislația sau cum ați don să fie?

- în primul rând să fie pe 
înțelesul tuturor, atât pentru a- 
gentul economic, cât și pentru 
cei care controlează. Legislația 
să fie clară, limpede, să nu fie 
nevoie de jurist sau avocat 
pentru a o citi. Atâta vreme cât 
nu este concisă și clară, fiecare 
o va interpreta după cum îl duce 
capul.

- De mai multă vreme se 
vorbește despre restructurarea 
Ministerului de Finanțe.

- Așteptăm cu nerăbdare 
această restructurare, pentru că 
acum se lucrează sub semnul 
incertitudinii. Așteptăm, de ase
menea, noul Regulament al Gărzii 
Financiare, care trebuia aplicat 
din vara acestui an. Noi sperăm 
ca acest regulament să limpe
zească și să clarifice în bună 
măsură activitatea comisarilor.

medicală pentru dispozitivul 
medical. Cuantumul ajutorului se 
stabilește în raport cu venitul 
propriu net lunar al solicitantului, 
potrivit dispozițiilor art. 4 din 
ordonanță, și cu nivelul prețului 
dispozitivului medical etalon. 
Diferența dintre prețul acestuia 
și cuantumul ajutorului aprobat 
se suportă de beneficiar și se 
achită furnizorului.

Un sfat 
prietenesc

• Petru Palcău, 
Brad, strada Libertății, 
bloc 24, ap.13

în problema cu care v-ați 
adresat ziarului “Cuvântul liber” 
nu vă putem sprijini deocam
dată decât cu o informație și un 
sfat prietenesc.

La Tribunalul Hunedoara, 
dosarul privind apelul solicitat 
de sora dv este înregistrat sub 
nr. 2264 (și nu 2246 cum eronat 
ne-ați informat) și are termen 
de judecată 14 decembrie 1998.

Fiind vorba de o cauză în 
curs de soluționare (Tribunalul 
Hunedoara nu a dat încă o so
luție), legea nu ne permite să 
intervenim în cauză.

Sfatul nostru prietenesc 
este să nu vă puneți în aplicare 
ceea ce scrieți că aveți de gând 
să faceți și să așteptați să se 
pronunțe justiția; mai ales că 
una dintre instanțele ei s-a pro
nunțat o dată în favoarea dv.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 

ion CiOCLEi
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Manifestări dedicate 
Zilei de 1 Decembrie

Luni, 30 noiembrie 1998: orele 8.00-14.00: Ziua Porților 
Deschise a Prefecturii județului Hunedoara (vizitarea Prefecturii 
de către cetățeni); ora 10.00: Simpozion - 80 de ani de la Marea 
Unire (Muzeul Mineritului Petroșani); orele 15.00-19.00: Adunare 
festivă închinată Marii Uniri și Zilei Naționale a României, urmată 
de un spectacol omagial (Casa de Cultură Deva); Simpozion 
dedicat Marii Uniri, spectacol omagial (Liceul Industrial Călan)

Marți, 1 decembrie 1998: ora 9.00: Te Deum și depunere 
de coroane de flori la Monumentul Eroilor din incinta Catedralei Sf. 
Nicolae din Deva, Recviem pentru omagierea eroilor (corul 
catedralei); ora 10.00: Depunerea jurământului militar de către UM 
din garnizoană - Deva, Brad, Hunedoara grup pompieri - Piața 
Opera Deva; ora 12.00: Depunerea jurământului militar de către 
UM de Jandarmi Orăștie; ora 12.00: Depunerea jurământului 
militar de către Garnizoana din Petroșani; ora 16.00: Spectacol 
omagial în Sala de marmură a Primăriei Petroșani; ora 17.00: 
Spectacol omagial susținut de elevii Școlii Generale IG Duca 
Petroșani; depunere de coroane de flori la Monumentul 
Generalului Erou Dragalina (Lainici); expoziție de artă fotografică 
(Casa de Cultură Studențească Petroșani); expoziție de obiecte 
de uz gospodăresc și unelte tradiționale românești (Casa de 
Cultură Studențească Petroșani)

Momentul Unirii - sărbătorit 
și la Vălișoara

Ședința festivă a 
Consiliului Local Deva

Aniversarea celor 80 de 
ani de la înfăptuirea Marii 
Uniri a fost marcată și în co
muna Vălișoara, una dintre 
foarte puținele localități 
rurale unde s-a anunțat și a 
avut loc o astfel de mani
festare.

Vinerir-27 nov., în orga
nizarea Consiliului local și a 
Căminului cultural s-a 
desfășurat o serie de acțiuni 
la care, alături de localnici, 
au participat și reprezentanți 
ai unor instituții județene - 
Inspectoratul pentru Cultură 

și Biblioteca “Ovid Densu- 
sianu". Prezentarea câtorva 
comunicări științifice având 
ca temă momentul Unirii 
(ilustrat inclusiv în literatura 
vremii) a fost urmată de un 
concurs de istorie între elevii 
Școlii Generale, la care s-au 
acordat premii în valoare de 
300 000 de lei. Manifes
tarea, la realizarea căreia a 
contribuit și biblioteca din 
comună, s-a finalizat cu un 
scurt program artistic sus
ținut de un rapsod popular și 
de corul școlii. (G. B.)

(Urmare din pag. 1)

de origine maghiară, a afirmat 
că trecutul trebuie să ne orien
teze spre viitor, că „trebuie să 
învățăm un lucru posibil: să ne 
iubim unii pe alții". Despre 
„evenimentul ce a încununat 
aspirațiile de veacuri ale 
românilor" au mai vorbit prof. 
Simion Molnar, inspector ge
neral adjunct al Inspectoratului 
Școlar Județean, dna Ana 
Armășescu, care printre altele 
a spus că „unirea azi ar trebui 
să însemne consens”, ,,o 
atitudine de civism", „o stare de 
spirit". O invitație la depășirea

S 30 nov. 1835 ■ s a 
născut, în statul Florida, scriitorul 
Mark Twain, pe numele său real 
Samuel Clemens Langhorne, 
reprezentant al realismului critic în 
literatura americană. Primul succes 
l-a obținut în 1867 cu un volum'de 
povestiri și cu unul de note de 
călătorie intitulat "Ageamii în 
străinătate”. Opera sa literară in
clude romanele "Prinț și cerșetor", 
"Un yankeu la curtea regelui 
Arthur”, “Amintiri personale despre 
Ioana d’Arc", alături de “Aventurile 
lui Tom Sawyer", "Viața pe Missis- 
șippi" și "Aventurile lui Huckleberry 
Finn", (m. 1910)

<£> 2 dec. 1805 • a avut loc
bătălia de la Austerlitz, strălucită 
victorie a lui Napoleon asupra 
armatei ruso - austriece.

S 2 dec. 1823 - a fost 
proclamată “Doctrina Monroe", 
potrivit căreia SUA nu-și impuneau 
nici o pretenție de amestec în 

^afacerile interne ale^ s taJ^J^oj^ 

intereselor de grup, la 
înțelegere au cuprins și 
luările de cuvânt ale domnilor 
Aurel Oprișa și loan Răcoiu.

Sărbătorirea Zilei de 1 
Decembrie, care ar trebui să 
constituie ,,un prilej de 
meditație asupra trecutului, 
prezentului și viitorului", la 
Primăria Deva s-a încheiat cu 
muzică. Recitalul Coralei 
„Orfeu” a Liceului de Artă 
„Sigismund Toduță” Deva, 
sub bagheta dlui prof 
Nicolae Icobescu, i-a 
apropiat pe cei prezenți de 
sărbătorile de iarnă, de 
valorile folclorului românesc.

europene, opunându-se în 
același timp extinderii sistemului 
politic al acestor state asupra 
oricărei părți a continentului 
american.

§ 2 dec. 1935 - s-a
născut, în satul Poiana Mărului 
(Suceava), poetul Nicolae Labis. 
A debutat în anul 1950 în revista 
"lașul literar", iar opera sa 
poetică include volumele "Puiul 
de cerb", “Primele iubiri" și “Lupta 
cu inertia", ultimul apărut postum, 
(m. 1956)

§ 4 dec. 1642 - a murit
cardinalul Richelieu (n. 1585), om 
politic francez, prim-ministru în 
timpul domniei lui Ludovic al XIII- 
lea. Pe plan intern a contribuit la 
instaurarea centralizării mo
narhice a statului și a întemeiat 
Academia Franceză (în 1635), 
iar pe plan extern a luptat 
împotriva hegemoniei Habs- 
burgilorîn Europa.

Liderii hunedoreni ai PSDR 
își avertizează colegii de 

guvernare!
Conferința de presă 

desfășurată vineri la sediul 
Organizației Județene a 
PSDR a avut principal scop 
prezentarea oficială a noului 
prefect al județului, dl Nicolae 
Stanca. în cadrul întâlnirii cu 
ziariști noul prefect și-a făcut 
cunoscute câteva dintre 
intențiile domniei sale privind 
actuala situație economico- 
socială a județului Hune
doara, care se confruntă cu 
mari dificultăți, în special 
sectoarele miniere și cele 
metalurgice.

în acest sens dl Nicolae 
Stanca intenționează să 
propună sindicatelor un pact 
social de șase luni, timp în 
care în sectoarele fierbinți să 
fie reanalizate programele de 
restructurare, iar acolo unde 
există alternative sau șanse 
de relansare a activității să fie 
acordat sprijin pentru 
revigorarea activității, întrucât 
numai în perioada imediat 

următoare circa 6-7000 de 
salariați vor fi dispo- 
nibilizați.

Referindu-se la ceea ce 
se întâmplă în sfera clasei 
politice, dl Dumitru Ifrim, 
deputat PSDR de Hune
doara, a apreciat că nu s-a 
produs încă o maturizare a 
acesteia, iar mulți dintre 
liderii politici pun pe prim 
plan interesele personale 
sau de partid, nicidecum 
cele naționale, fapt ce a 
generat neîncredere ia 
adresa acestora din partea 
cetățenilor.

De asemenea, depu
tatul Dumitru Ifrim a mai 
atras atenția partidelor din 
actuala guvernare că dacă 
nu se promovează un pro
gram clar care să conducă 
la revigorarea societății 
românești PSDR își va 
reconsidera poziția, situație 
ce ar putea conduce până 
la ieșirea din coaliție.

Corne! POENAR
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• Viagra, spray contra 

ejaculării rapide, rnedica- 
' mente Potența, 01/6376273, 

092/342628, 092/342629.
CUMPĂRĂRI /nDA

1*4-1' DECESE

• Vând apartament 2 ca
mere, Micro 15, 626626, 
622083. (3955)

• Vând tractor chinezesc, 
15 CP, remorcă, prășitoare, 
plug. Tel. 731494. (3747)

• Vând și montez parbrize.
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (3906)____________

• DACIA, livrare promptă, 
cu plata integrală sau în 
rate fără garanții imo
biliare, pentru cumpărători 
din toată țara prin: IATSA 
CÂMPINAS.A., distribuitor 
autorizat al “Automobile 
DACIA”. Relații tel.044/ 
333163,044/370346. (OP)

600 de cetățeni români - reținuți în
♦ • ♦

penitenciarele din Serbia
Peste 600 de cetățeni ro

mâni sunt reținuți în peniten
ciarele din Serbia pentru să
vârșirea unor infracțiuni mi
nore sau grave, informează 
Ministerul iugoslav de Inter
ne, citat de corespondentul 
MEDIAFAX la Belgrad. Ast
fel, circa 500 de români sunt 
reținuți pentru abuzuri con
siderate minore - furt, nere- 
gularități vamale, nerespec- 
tarea ordonanțelor privind 
regimul străinilor în Iugo
slavia. Aceste persoane sunt 
condamnate la închisoare 
pentru perioade cuprinse 
între una și șapte zile. Alți 
100 de români se află în în- 

< _______

Aproape jumătate dintre români trăiesc 
mai prost decât anul trecut

Viața populației este mai 
proastă comparativ cu anul 
trecut pentru 45% dintre su
biecții unui sondaj de opinie 
realizat de Media Metro Tran
silvania în perioada 1-8 no
iembrie, la cererea Fundației 
pentru o societate deschisă, 
iar alți 38% au declarat că via
ța lor este la fel de proastă ca 
în 1997.

Deși doar 15% din popu
lație declară că trăiește mai 
bine ca anul trecut, un seg
ment de 26% dintre cei 

^hestionațisuntîncrezători

Tisa poate face ravagii
Specialiștii Regiei Autono

me Apele Române Baia Mare 
recomandă refacerea digu
rilor de protecție ale râului 
Tisa aflate pe teritoriul Româ
niei pentru a evita pierderea 
unor suprafețe de teren din 
teritoriul țării din cauza dife
renței dintre malurile râului 
Tisa din România și Ucraina și 
a reactivării unui braț secun
dar al râului, transmite cores
pondentul MEDIAFAX.

Vladimir Cîmpeanu, di
rectorul RA Apele Române 
Baia Mare, afirmă că, după 
inundațiile de la începutul 
lunii noiembrie, care au dis- 

Jrus digurile de pe malul ro-

DIVERSE

• Dl Stanciu Daniel, domi
ciliul în Deva, str. Aleea Păcii, 
bloc B2, ap. 36, este chemat 
la Judecătoria Deva în data 
de 03.12.1998 în calitate de 
pârât în dosarul nr. 3180/ 
1998 pentru acțiunea de 
divorț.(3954)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Segărceanu 
Marius. O declar nulă. (3745)

chisorile din Iugoslavia 
datorită săvârșirii unor fapte 
mai grave - crime, tentative 
de omor, viol, jaf și tâlhărie. 
Alți 50.000 de cetățeni români 
se află ilegal în Serbia, în zo
na de frontieră a Banatului 
sârbesc, în zona Timocului 
sau în piața de vechituri din 
Pancevo, practicând activități 
speculative, diverse munci de 
sezon sau în domeniul con
strucțiilor.

Conform unor surse oficiale 
din Ministerul de Interne, majo
ritatea românilor aflați în peni
tenciarele din Iugoslavia declară 
că principalul motiv al infrac
țiunilor minore este comporta

că vor trăi mai bine în 1999, 
în timp ce 37% spun că viața 
lor va fi mai proastă, iar 23% 
consideră că vor trăi la fel.

Cu toate acestea, 42% 
dintre cei chestionați declară 
că, în general, sunt mulțumiți 
de felul în care trăiesc, în timp 
ce 57% sunt nemulțumiți.

în ceea ce privește veniturile 
familiale, aproape o treime 
dintre subiecți afirmă că banii 
nu ajung nici pentru strictul ne
cesar, iar 37% spun că au bani 
numai pentru a-și asigura traiul. 
Doar 10% dintre subiecți au 

mânesc al Tisei, râul și-a re
activat un braț secundar în zo
na Remeți, la borna de fron
tieră 263. Cîmpeanu spune că 
este puțin probabil ca râul să-și 
schimbe în totalitate cursul în 
această zonă, însă acest braț 
poate să fie reactivat și activat 
în permanență, ceea ce ar de
termina ca aproximativ 70 de 
hectare să fie pierdute din su
prafața României.

Posibilitatea pierderii unei 
suprafețe din teritoriul Româ
niei se datorează și diferenței 
dintre cele două maluri ale 
Tisei aflate pe teritoriul Româ
niei și Ucrainei, malul ucrai
nean al râului fiind mai înalt

• Locatarii blocului B, 
scara E, din Deva, str. Mihai 
Eminescu sunt alături de fa
milia greu încercată prin 
dispariția tragică a celui care 
a fost

VARDA LUDOVIC
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace!

• Conducerea Ocolului 
Silvic din Brad, .salariații 
din această unitate sunt 
alături de familia îndoliată 
prin încetarea cutremu
rătoare din viață a celui 
care a fost

ROT MARINEL
și îi exprimă condoleanțe. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

mentul polițiștilor la adresa lor, 
în multe cazuri aceștia reți
nând ilegal pașapoartele ce
tățenilor români. O altă moti
vație prezentată de persoa
nele condamnate este și atitu
dinea patronilor, care refuză, 
de multe ori, să plătească su
mele convenite, ceea ce pro
voacă o reacție violentă din 
partea persoanelor respective. 
Potrivit surselor citate, aceste 
acte infracționale nu reprezintă 
însă un fenomen de proporții, 
dacă se iau în considerare 
cele peste 1.000.000 de treceri 
legale și ilegale de frontieră ce 
au loc anual la granița ro- 
mâno-iugoslavă.

spus că reușesc să cumpere 
și bunuri mai scumpe.

în ciuda acestor proble
me financiare, 49% dintre cei 
chestionați consideră că 
aparțin clasei de mijloc și nu
mai 44% apreciază că sunt 
mai aproape de clasa de jos 
sau chiar în clasa de jos.

Românii se tem mai mult 
de un război în zonă, decât de 
creșterea prețurilor, șomaj sau 
tulburări sociale. Sondajul re
levă o creștere importantă a 
temerii față de un război în 
zonă și față de viitorul copiilor.

decât cel românesc chiar și în 
partea din aval, a arătat Cîm
peanu. El recomandă efec
tuarea de urgență a lucrărilor 
de îndiguire și înălțare a ma
lurilor pentru a se evita even
tuale devieri ale râului.

Vicepreședintele Consiliu
lui Județean Maramureș, Că
lin Vintilă, a declarat că auto
ritățile județului au inițiat de
mersuri pentru rezolvarea 
acestor probleme. Vintilă spu
ne însă că motivul pentru care 
începerea lucrărilor este întâr
ziată îl constituie numărul ma
re de aprobări necesare atât 
din partea statului ucrainean 
cât și a celui român.

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

Anunț publicitar de licitație publica deschisa tara preselecție
1. Obiectul licitației: "Cămin studențesc și 

cantină" la Facultatea de Inginerie Hunedoara
2. Natura lucrării similare: clădiri cu carac

ter civil
3. Persoana juridică achizitoare: Univer

sitatea “Politehnică" Timișoara, Facultatea de 
Inginerie Hunedoara

4. Sursa de finanțare: buget de stat
5. Organizatorul licitației: Universitatea 

“Politehnică" Timișoara
6. Termenul limită de depunere a ofer- 

telorTsediul Facultății de Inginerie din Hunedoara, 
str. Revoluției, nr. 5, până la data de 17.12.1998, 
ora 10,00

7. Deschiderea licitației publice: data 
17.12.1998, ora 14,00, la sediul Rectoratului Univer
sității "Politehnica" din Timișoara, Piața Victoriei, nr. 
2, Timișoara

8. Documentele de licitație: se pot procura 
de la sediul Facultății de Inginerie din Hunedoara, 
str. Revoluției, nr. 5, la prețul de 300.000 de lei.

9. Locul unde are loc licitația: la sediul

Rectoratului Universității "Politehnica" din Timișoara, 
Piața Victoriei, nr.2, Timișoara

10. Vizitarea amplasamentului: 02.12.1998 
- 15.12.1998 la Facultatea de Inginerie din Hune
doara, str. Revoluției, nr. 5, Hunedoara

11. Condiții de participare: agenți econo
mici de specialitate cu îndeplinirea condițiilor de 
calificare prevăzute în normele metodologice ale 
M.F. nr. 784/1998 și M.L.P.A.T. nr. 34/ N la care:

a) cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (actu
alizată) minimum 12.000 milioane lei/ an

b) valoarea pentru fiecare lucrare similară 
terminată (actualizată) minimum 4.000 milioane lei

c) capacitatea financiară (la ultimul an sau 
semestru încheiat) minimum 2.000 milioane lei/ 3 
luni

d) garanția de participare la licitație: 70 milioa
ne lei (numai sub formă de garanție bancară).

Relații suplimentare se pot obține zilnic între 
orele 10,00 și 14,00, la sediul Facultății de Ingi
nerie din Hunedoara sau la telefoane: 054/ 
712538, 054/ 714046, dl ing. Hodor loan.

Cumpărați, 
construiți, înlocuiti, 

renovați, economisiți 
apelând la serviciile 

COMAT DEVA
S.A.

Produse pentru toți, 
servicii pentru 

fiecare!
Deva,

str. Depozitelor, nr.5 
telefon: 054/233137; 
tel./fax: 054/216269.

SC Sansere 
Sîntandrei 
reia vânzarea 

de mijloace fixe 
casate.

Licitația va avea 
loc în fiecare vineri, 
ora 10,00, la sediul 
societății.
Informații suplimentare 
la sediul societății sau 

la telefoane 054/ 
621052,261180.

Zilnic, zeci, sute de clienți 
vin la SC Polidava SA Deva să- 
și cumpere formularele tipizate 
cu regim special de care au ne
voie. Uneori au noroc. Dar sunt 
și destule zile când pleacă aca
să fără imprimatele solicitate.

De ce nu se găsesc în per
manență, pe stoc, imprimatele ne
cesare agenților economici și, mai 
ales, CE TREBUIE FĂCUT URGENT 
PENTRU A ÎNLĂTURA CRIZA DE 
CHITANȚIERE, ne-a lămurit Dănuț 
Brabete, șeful depozitului TVA, 
care coordonează această acti
vitate la SC Polidava SA.

- Conform HG nr.831/1997 și 
ordinului ministrului finanțelor 
nr.90/1998, aceste formulare 
sunt realizate în mai multe tipo
grafii în țară, sub supraveghe
rea Regiei Autonome "Imprimeria 
Națională” București. Formularele 
sunt înseriate, numerotate și ti
părite numai la comanda Regiei 
Autonome “Imprimeria Națională" 
București. Noi tipărim când pri
mim comandă în regim de maxi
mă urgență, zi și noapte, și pu
nem imediat în Vânzare imprima
tele de care au nevoie agenții 
economici.

- ■ ■ ■ .................... .. —

SC Termoelectrica SA
București

Sucursala Electrocentrale 
Deva

cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr. 1
valorifică prin licitație deschisă cu 

strigare deșeuri metalice feroase, nefe
roase, bandă cauciuc uzată și alte mate
riale refolosibile. Licitația va avea loc în 
data de 10.12.1998, ora 10, la sediul 
sucursalei, unde se află listele cu prețurile 
de pornire a licitației și caietul de sarcini. 
Relații la Biroul Depozite, tel. 054/214040, 
interior 135. Pentru materialele neadju
decate se organizează licitații în datele de 
15.12.1998 și 22.12.1998, ora 10.

_ . — — ■        -------- -------------- - —........... - ✓
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SC SARGEȚIA FOREST SA
DEVA

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR la 
cererea acționarului majoritar ED&F MAN 

COMMODITIES.
Ședința va avea loc în data de 17.12.1998, ora 14,00, la SALA 

MICĂ A CASEI DE CULTURĂ DIN DEVA, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație;
2. Diverse.

în cazul în care adunarea nu este statutară, se va reprograma 
pentru a doua zi, la aceeași oră și în același loc.

Vă rog să rețineți că impri
matele sunt ale RAIN București 
și cum ajung la noi le punem în 
vânzare...

- Totuși e criză de chitan
țiere.

- Da. Pentru că în toată 
țara sunt imobilizate zeci de

Prin personalizarea 
documentelor 

Criza de 
chitanțiere se 

stinge

miliarde de lei în formulare 
necesare activității econo- 
mico-financiare, iar până la 
epuizarea stocurilor, comen
zile s-au redus.

- Ce-i de făcut în aceste 
condiții?

- Polidava poate tipări la ce
rere pentru orice client întreaga 
gamă de formulare tipizate cu 
regim special, lucrând sub su
pravegherea RA “Imprimeria Na
țională”.

Deci, orice societate sau 
agent economic din județul Hu
nedoara, pentru a evita apro
vizionarea cu mari greutăți a 
facturilor fiscale, a chitanțierelor 
sau altor documente înseriate și 
numerotate, poate să opteze 
pentru personalizarea docu
mentelor despre care vorbim și 
în aceste condiții nu mai depinde 
de nimeni.

- Concret.
- Societatea x comandă la 

Polidava o cantitate rezonabilă 
de asemenea documente, iar noi 
ne ocupăm de machetarea și 
obținerea tuturor avizelor de la 
RAIN București. Pe de altă parte 
folosirea tipizatelor persona
lizate în 1-4 culori preîntâmpină 
contrafacerile și falsurile, care 
pot pune firma într-o situație 
neplăcută și nu în ultimul rând 
înseamnă mai multă prestanță, o 
reclamă1 sigură pentru socie
tatea respectivă. Contactați-ne, 
noi vă rezolvăm toate proble
mele, iar în termen de trei zile de 
la obținerea avizelor, beneficia
rul intră în posesia documen
telor personalizate.

Corne! BARBU
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cursul săptămânii trecute, de 
dimineață până târziu în 
noapte, pentru ca mâine dele
gația să se prezinte la MIC cu 
programul de reformă în dinți, 
ajustat în discuțiile cu 
sindicatele și discutat, în cursul 
zilei de azi, cu AGA. Grijile 
conducerii companiei și ale 
colectivelor celor trei filiale din 
subordine - de la Abrud, Bălan 
și Deva - sunt mari și 
apăsătoare. Și aceasta din trei 
mari motive, după cum afirma 
deunăzi, la o întâlnire cu 
angajați ai SM Brad, dl ing. 
Ionel Lazăr, președintele 
Companiei Naționale 
„Mininvest” Deva. Mai întâi că 
subvenția companiei pe anul 
viitor, aprobată de guvern, este 
de numai 418 miliarde de lei, 
față de 334 de miliarde cât s-a 
primit în acest an și față de 
1000 de miliarde de lei, cât au

_ 1> l\lU SĂRĂCIA l\IE UCIDE
Megapower la Țigareta II, 
trecând prin furnicarul de 
nepotisme și proprietăți 
atrase cu japca pe nume de 
mătuși, ca să nu mai vorbim 
de tunuri de milioane de 
dolari trase prin bănci și 
fonduri mutuale. Fiecare pol 
al puterii și-a câștigat și are, 
bine mersi, corupția lui.

Cine mai rămăsese "naiv 
cinstit" să o combată? Să nu 
uităm că la 1989 puterea nu 
s-a rupt cu totul. Trecerea de 
la Ceaușescu la Iliescu s-a 
făcut pe podul de tancuri 
construit de armată, 
securitate și serviciile secrete. 
Creație a regimului co
munist, aceste instituții și-au 
"mâncat" stăpânul(“e o 
trădare îngrozitoare", spunea 
fostul dictator la Târgoviște), 
au luat puterea pe fondul 
nemulțumirii populare și 
pentu ca interesele lor de 
propășire accelerată, ținute în 
șah de Ceaușescu, să fie 
garantate, au considerat mai 
avantajos să predea 
condiționat sceptrul autorității 
unui grup de persoane care 
știa despre ce e vorba. 
Restul politicienilor, la 1989, 
au fost doar figuranți. Cum 
sunt de fapt și astăzi când e 
vorba de controlul intim al 
mecanismelor ce guver
nează activitatea unor

Decembrie
cerut sindicatele. Aceasta 
presupune, din capul locului, 
închideri considerabile de 
capacități și disponibilizări 
masive de personal. în al 
doilea rând că nu există 
suficienți bani pentru plata 
salariilor din ultimele două luni 
ale anului, dacă nu se achită 
de către beneficiari sumele 
datorate pentru livrarea 
produselor unităților miniere 
din cadrul companiei. Iar în al 
treilea rând, și poate nu chiar 
cel mai neînsemnat, că sunt 
imposibil de achitat foarte 
curând cele 300 de miliarde de 
lei pe care compania 
„Mininvest” le are de plătit către 
CONEL. Să nu mai punem la 
socoteală celelalte datorii, de 
peste 200 de miliarde de lei la 
bugetul statului, la bugetul 
asigurărilor sociale, la diverși 
furnizori și colaboratori.

instituții cheie gen SRI. 
Acesta este un scenariu 
plauzibil pentru a explica ce 
se întâmplă acum în 
România, cum sunt re
partizate, la nivelul macro- 
corupției, sferele de influență 
între diferitele instituții 
oficiale și de ce afaceri de 
talia Țigaretei se fac în serial 
și pot fi mușamalizate cu 
ușurință. Picată și ea în 
eleșteul învârtelilor, puterea 
de azi ne apare, privind 
retrospectiv, asemenea 
șoricelului care cu naivitate 
sau tânjind face campanie 
electorală cum că vrea să 
bată pisica “coruptă". Ei 
bine, azi șoricelul ajuns la 
putere a văzut pisica, s-a 
maturizat și după cum se 
vede îi face jocul cu plăcere.

în corupție și imoralitate 
presa și-a înfipt tocul până la 
“prăsele" în toți anii scurși 
după 1989. E de mirare că 
mai este liberă să scrie dat 
fiind terenul pe care aceste 
cancere ale societății l-au 
câștigat. Orice va fi posibil, 
pentru că ceea ce se 
întâmplă acum în România 
nu se poate termina cu bine. 
Nu poți avea reformă și 
corupție în aceeași barcă. Pe 
de altă parte, nu poți avea 
democrație fără reformă și

- cea mai „fierbinte" lună
în prezent, însă, toată 

lumea este convinsă că 
reforma trebuie să meargă 
înainte, că în nici un domeniu, 
deci nici în minerit, nu se mai 
poate lucra cu pierderi uriașe 
ca până acum. Pentru că nu 
mai are cine să le acopere. Și 
nici nu se mai admite neplata 
consumurilor, indiferent de ce 
natură sunt ele: energie 
electrică, gaze naturale, 
combustibili, materii prime, 
materiale etc. Numai că 
mersul ei rapid, abrupt, care 
nu are, deocamdată, alterna
tive sociale, de reamplasare în 
diferite activități măcar a unei 
părți din personalul disponi- 
bilizat, va genera nemulțumiri, 
tensiuni, alte probleme. Iar 
sindicatele, pe bună dreptate, 
tocmai aceste fenomene le 
acuză, derivate din inca
pacitatea și bâlbâială 

prosperitate. Dar poți avea, 
într-un tandem morbid, 
sărăcie și corupție cât încape. 
Bineînțeles, sărăcia e a 
noastră. Aceasta pare a fi 
rețeta pe care ne-o rezervă 
societatea românească la 
1998. Politicianul român vede 
ce se întâmplă, dar n-are 
interes să schimbe. E pe cai 
mari și orbit de măreția clipei, 
EL, un profesoraș, ingineraș 
sau simplu trepăduș care nici 
n-a visat putere, ajuns acum 
“om mare", nu are decât trei 
priorități: să rămână la putere 
cât mai mult, să nu aibă 
responsabilități pentru ceea 
ce face și să propășească 
neamul lui. Nu mă credeți ? 
Cum explicați atunci 
“cedările” guvernului la 
presiunile muncitorilor de la 
“Tractorul" Brașov, de la 
“Nitramonia" Făgăraș sau 
plata celui de-al 13-lea salariu 
la bugetari ? E compromisul 
făcut pentru păstrarea păcii 
sociale și, implicit, a 
scaunelor. Cum explicați 
evitarea adoptării legii care să 
stabilească clar răspunderea 
ministerială? E fuga de 
răspundere. Cât despre 
nepoții, nevestele și pruncii 
dlui “...eseu" sau vilele 
protipendadei noastre, civile 

guvernului, ale puterii 
actuale din România, de a 
face reforma mai 
suportabilă, prin măsuri 
corespunzătoare.

Va fi cu siguranță o iarnă 
fierbinte, la figurat, căci în 
case și în suflete nu se 
anunță, pentru Compania 
Națională a Cuprului, 
Aurului și Fierului „Mininvest” 
Deva, ca și pentru Com
pania Națională a Huilei 
Petroșani, pentru societățile 
comerciale adiacente 
acestora, ca și pentru mulți 
agenți economici din alte 
domenii de activitate. D n 
păcate, guvernanții nu 
găsesc soluții, politicienii 
stau cu un ochi la ciolan și 
cu altul la alegerile antici
pate, iar țara se scufundă tot 
mai mult în deznădejde și 
haos.

sau militarizate, vedem cu 
ochiul liber ce “aranjate" 
sunt toate.

Să faci reformă, să-ți 
riști poziția, n-ar fi o prostie? 
Mai ales că poate mâine nu 
mai trebuie făcută 
schimbarea, doar suntem 
“stăpâni" la noi acasă din 
moment ce NATO și UE s- 
au delimitat de România. 
Dar cu democrația, 
economia de piață și nivelul 
de trai cum rămâne? La loc 
comanda, pentru că , 
spunea deja dl Brucan, 
românilor le place să aibă 
șefi “buni", ei nu sunt 
pregătiți, nu-i așa, pentru 
capitalism. Dacă mai 
punem la socoteală și 
întâlnirea primului ministru 
cu directorii celor mai mari 
ziare din România, întâlnire 
care a prilejuit premierului 
emanația unui sfat adresat 
presei de a o lăsa mai 
moale pentru a nu, vezi 
Doamne, destabiliza, 
putem vorbi de premisele, 
astăzi abia simțite, ale 
vehiculării unor idei 
antidemocratice.

Și la urma urmei, cui îi 
va păsa că nu suntem o 
democrație veritabilă, ci 
doar una de conveniență ca 
să pozăm “frumos” în 
lume? Nimănui I Mă tem că 
nici măcar nouă...

AMBULANȚA JUDEȚEANĂ DEVA
organizează concurs în data de 10.12.1998, ora 8,00, 
pentru ocuparea a 7 posturi de asistenți medicali PL 

la următoarele filiale:
- 4 posturi asistenți medicali PL la filiala Vulcan
-1 post asistent medical PL la filiala Brad
-1 post asistent medical PL la filiala Orăștie
-1 post asistent medical PL la filiala Lupeni 

Informații suplimentare la sediul
AMBULANȚEI JUD. DEVA, str. Depozitelor, nr. 3, tel. 221550.

il/ba
(Urmare din pag. 1)

chemat să răspundă prezent la 
cel mai mare praznic al 
neamului “însuși poporul 
român în număr vrednic de 
cauza mare și sfântă”.

Evocatoare ne-au rămas 
amintirile unul participant la 
Alba lulla, cel care a fost dl dr. 
Victor Șuiaga: în gara Deva, 
spre a merge cu trenul la Marea 
Adunare Națională, sosește “o 
delegație cu drapel tricolor, în 
frunte cu avocațli Franclsc 
Hossu Longin, Petru Groza, iar 
la Simeria gara era plină de 
lume de pe Valea Streiului, din 
Țara Hațegului și Valea Jiului. 
Din întreg ținutul Orăștlei 
veneau țăranii cu portul lor 
străvechi și frumos, cu cetele 
de călușeri. lată-i și pe moții din 
Țara de Piatră a Apusenilor. Au 
coborât din Țara Pădurenilor 
urmașii oștenilor lui lancu de 
Hunedoara. Toate drumurile 
erau pline de români care 
mergeau spre Alba lulla să vadă 
cum răsare soarele libertății 
românești”.

Printre cei care au asistat la 
semnarea actului de unire se 
numără și Alexandru Ciura, 
care în revista “Luceafărul” re
lata firul întâmplărilor: “...aflăm 
despre moartea viteazului 
stegar loan Arion, împușcat în 
ajun de gardiștii săcui care au 
tras și asupra trenului cu 
mitraliere. S-a stins ca un 
viteaz, cu steagul în mâini, 
strigând - “Trăiască România 
Mare!”

Delegații aleși s-au întrunit 
în dimineața zilei de 1 
decembrie în marea sală a 
Casinei Militare din cetate. în 
deschiderea adunării, 
Gheorghe Pop de Băsești 
anunță că unirea Transilvaniei 
și Banatului cu România este 
decisă pentru totdeauna. Cu 
ochii înrourați de lacrimi 
mulțumea lui Dumnezeu că i-a 
fost dat să vadă și această zi

lulfa
măreață, încheind cu vorba 
vie a psalmistului: "Acum 
slobozește pe robul Tău, 
Doamnei”

Regăsim în biroul acestei 
adunări, acolo unde “s-a 
turnat în paragrafi de hotărâre 
dorința cea sfântă și mare - 
unirea cu frații de limbă șl de 
un sânge de peste Carpații 
înzăpeziți”, doi dintre 
secretari - hunedorenii Silviu 
Dragomlr și loslf Clser.

S-a proclamat unirea 
necondiționată cu patria 
mamă. în aplauze nesfârșite 
Vasile Goldiș încheie 
prezentarea rezoluției de 
unire. E ora 12. Hotarele, care 
despărțeau de veacuri pe 
români, s-au rupt. Pe întreg 
cuprinsul Transilvaniei bat 
clopotele bisericilor spre a 
vesti în cele patru zări că 
reîntregirea e un fapt împlinit. 
Hotărârea a fost adusă la 
cunoștința mulțimii prin 
ștafete. într-un entuziasm 
fără margini lumea “cânta, 
chiuia, juca; mulți se 
îmbrățișau și plângeau”. S-a 
vorbit poporului de la cele 14 
tribune instalate pe Câmpul 
lui Horea. Dintre oratorii ale 
căror ecouri de suflet 
erupeau în plinătatea 
cuvântului - sămânță, 
amintim și pe hunedorenii: 
Aurel Vlad, Petru Groza și 
Silviu Dragomir.

Bucuria împlinirii visului de 
veacuri - renașterea Daciei în 
straiele României Mari - va fi 
prins în incandescența sa și 
acei stropi de trăire ce picură 
tainic din strigătul unui copil, 
în fapt de seară, - “Trăiască 
România dodoloață!” ori din 
grăirea unui nonagenar par
ticipant la Marea Adunare 
Națională de la Alba lulia: “...în 
ziua aceasta nu numai 
Dumnezeu, da’ până și toți 
sfinții din cer sunt îmbrăcați 
de sărbătoare în straie 
naționale românești!”

(Urmare din pag. 1) PETRU GROZA Șl IDEALUL NAȚIONAL
în anul 1920 aderă la 

Partidul Poporului, condus de 
generalul Averescu, este de trei 
ori ministru și de 5 ori deputat, 
remarcându-se ca un om politic 
clarvăzător, luptând pentru con
solidarea economică a României 
Mari, încercând să impună un 
program de reformă burghezo- 
democratică, curajoasă la vre
mea aceea. Numit în Comitetul 
Superior Agrar, instanță su
premă care veghea la aplicarea 
Legii agrare din 1921, Petru 
Groza adresează o scrisoare 
emoționantă unor țărani hune- 
doreni cu ocazia împroprietăririi 
lor. lată ce le scria el, printre 
altele: “Nu veți mai fi străini în 
țara voastră! Vitejia și șiroaiele 
de sânge vărsat al fraților noștri 
de dincolo de Carpați v-a scăpat 
de jugul străinilor. Vorbele rele 
semănate printre voi de oameni 
răi, de care totdeauna au fost, 
să nu vă facă să luați vreodată 
în deșert numele vitejilor frați din 
vechiul Regat. O pot face unii 
domni, nu o veți face însă voi, 
țăranii, căci se știe și se va ști 

întotdeauna că numai sângele 
vărsat al acestor frați ne-a 
mântuit de slugărnicia rușinoasă 
în care am trăit o mie de ani și de 
care fără aceste jertfe cine știe 
dacă scăpăm vreodată”.

lată, așadar, un exemplu de 
abordare responsabilă a grijii 
pentru unitatea tuturor românilor, 
care poate servi ca model și 
astăzi pentru cei care, învrăjbiți 
în dispute politice, seamănă 
dihonie între românii de pe cei doi 
versanți ai Carpaților.

Dezamăgit de evoluția vieții 
politice și de preocupările de 
parvenire ale așa-zișilor “pa- 
trioți”, se retrage din guvern și 
din majoritatea consiliilor de admi
nistrație ale unor societăți pe 
acțiuni. Timp de 7 ani se con
sacră studierii tuturor doctrinelor 
vremii, ajungând la concluzia că 
participarea la exploatarea marii 
mase a poporului este un fapt 
imoral, antisocial și antinațional. 
Reintră în politică în anul 1933, în 
fruntea noii organizații Frontul 
Plugarilor, luptând să ușureze 
situația grea a țăranilor români.

Conștient de pericolul pe 
care-l reprezentau aventurierii 
politici pentru integritatea țării, în 
anii '30 depune eforturi insistente 
pentru unirea tuturor forțelor 
politice într-un larg front 
antifascist. în 1943 se alătură 
Frontului Patriotic Antihitlerist, 
care cerea retragerea trupelor 
române de pe teritoriul URSS, 
înlăturarea dictaturii militare și 
încheierea păcii cu vecinul de la 
răsărit. Ca urmare a ordinului dat 
de ambasadorul german von 
Kilinger, Groza este arestat și 
anchetat, apoi i se fixează 
domiciliu supravegheat la Deva.

După capitularea de la 23 
august 1944 și ocuparea 
României de către armata so
vietică, la propunerea lui Lucrețiu 
Pătrășcanu, Groza devine prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri în al doilea guvern 
Sănătescu (4 nov. 1944), iar la 6 
martie 1945 este numit prin 
decret regal președinte al 
Consiliului de Miniștri. A acceptat 
acest post după ce alți politicieni 
au refuzat să-și asume 

răspunderea, dar a pus condiții, 
una din ele cerând ca Ardealul 
de Nord, administrat temporar de 
către armata sovietică, să revină 
imediat sub autoritate româ
nească. La 9 martie guvernul 
sovietic trimite răspuns favorabil 
oficial, iar la 13 martie, la Cluj se 
desfășoară mari festivități 
prilejuite de revenirea la Patria- 
Mamă a acestui străvechi pământ 
românesc, situație consfințită 
ulterior la Conferința de pace de 
la Paris. Prin legiferarea de către 
guvernul Groza a reformei 
agrare la 22 martie a aceluiași 
an, prinde viață un alt vis secular 
al țărănimii române - de a deveni 
stăpână pe pământul pe care-l 
muncește.

Un obiectiv mai puțin 
cunoscut la vremea lui l-a 
constituit clarificarea problemelor 
de frontieră cu Iugoslavia. După 
cum reiese din documentele 
aflate la arhivă, la 9 ianuarie 1945 
o delegație a noilor guvernanți din 
țara vecină s-a prezentat la Stalin 
cu pretenții teritoriale. De la 
România erau revendicate zonele 

Timișoara și Reșița, sub pretextul 
existenței aici a unei numeroase 
populații sârbești, l-a revenit lui 
Petru Groza misiunea ca, în 
calitate de prim-ministru, să 
negocieze, în iulie același an, cu 
I.B. Tito chestiunile de frontieră. 
Tratativele purtate în localitatea 
Pancevo s-au încheiat cu o mare 
victorie românească; frontiera 
dintre România și Iugoslavia a 
rămas nemodificată, între cele 
două țări și popoare stabilindu- 
se relații de bună vecinătate, 
care au rezistat tuturor 
încercărilor.

în convorbirile purtate cu 
Stalin la Kremlin, Petru Groza a 
pus în discuție și problema 
teritoriilor românești ocupate de 
URSS. I s-a răspuns că o ase
menea chestiune va fi dezbătută 
ulterior. Cu toate acestea, 
guvernul român nu a dat curs 
cererilor părții sovietice de a fi 
retrimiși în Uniunea Sovietică 
basarabenii și bucovinenii 
refugiați pe teritoriul României în 
anul 1940 și după anul 1944.

Aflat în fruntea guvernului 
și a statului în condițiile grele ale 
ocupației străine, Petru Groza a 
făcut tot ce i-a stat în putință 
pentru a salva existența statului 
român grav amenințată în acei 
ani, a temperat dorința de 
răzbunare a ocupanților și a 
frânat zelul protagoniștilor luptei 
de clasă din interiorul țării. El a 
menținut trează speranța 
românilor că țara va ieși din 
prăpastia în care fusese 
aruncată, iar omului muncitor i 
s-a oferit șansa de a dispune 
de propria soartă.

Așa după cum recunoștea 
și Corneliu Coposu în anul 1992, 
Petru Groza nu a făcut 
compromisuri cu ideea na
țională. Prezența și implicarea sa 
în evenimentele cruciale din 
prima jumătate a acestui secol, 
patriotismul înflăcărat și 
devotamentul pentru interesele 
fundamentale ale patriei și 
poporului îl înscriu între bărbații 
de seamă ai istoriei noastre. 
Avem convingerea că gene
rațiile viitoare îi vor păstra și 
cinsti cum se cuvine o amintire 
luminoasă.
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83.334 11.459 94.793
83.334 7.639 90.973
83.334 3.820 87.154

Total dobândâ 297.921 lei
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Conferința Națională Ambulanța

Contracronometru și contra 
problemelor tranziției

Sâmbătă, 28 noiembrie a.c., 
Hotelul Diana din Stațiunea 
Geoagiu-Băi a fost gazda lu
crărilor Conferinței Naționale a 
Serviciilor de Ambulanță din Ro
mânia. Au participat reprezen
tanți ai Ministerului Sănătății, ai 
Direcției Sanitare a județului 
Hunedoara, liderul sindical al 
Federației Naționale Ambulanța, 
directorii, șefii contabili și liderii 
sindicali ai serviciilor județene de 
ambulanță din țară, precum și 
parlamentarii de Hunedoara 
Doru Gaița (PDSR) și Constantin 
Blejan (PNl). Pe ordinea de zi a 
conferinței s-au aflat probleme 
vizând reforma sanitară în ser
viciile de ambulanță și aplicarea 
Legii 145/ 97 privind asigurările 
sociale, nemulțumirile legate de 
sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar, aprobarea contractului 
cadru privind condițiile acordării 
asistenței medicale în cadrul 
asigurărilor sociale de sănătate 
etc.

Dr. Mircea Oprișan, consilier 
al ministrului sănătății pe pro
bleme de ambulanță, director al 
serviciului de ambulanță al Capi
talei, a condus lucrările confe
rinței și a prezentat în deschidere 
câteva din problemele generale 
cu care se confruntă serviciul de 
ambulanță. Discuții aprinse s-au 
purtat în legătură cu sursele de 
finanțare a intervențiilor la ur
gențe de gradul 0 și I. O parte a 
participanților au solicitat o fi
nanțare de la bugetul statului, 
alții o finanțare de la casele de 
asigurări, iar o altă parte ar fi 
dorit o finanțare mixtă buget - 
case de asigurare. Discuțiile în 
care participanții au fost de 
aceeași parte a baricadei s-au 
referit la semnarea protocoalelor 
de diagnostic între serviciile de 
ambulanță și spitale și a pro
tocoalelor de interfață cu ser
viciile de urgență ale camerelor 
de gardă, precum și la reintro
ducerea competenței de urgență 
medico-chirurgicală și introdu
cerea competenței asistentului 
medical de urgență.

Dl Tudor Damian, liderul sin
dical al Federației Naționale Am
bulanța, aprecia că “la nivelul 
Ministerului Sănătății serviciile 
de ambulanță au devenit o bilă 
neagră, motiv pentru care toți 
taie din fondurile ambulanței." în 
plus, dl Damian a incriminat ne- 
semnarea contractelor cadru de 
muncă și a combătut vehement 
înființarea serviciilor private de 
ambulanță și a serviciilor de 
urgență a pompierilor.

într-o declarație dată zia
rului nostru, dr. loan Rău, di
rectorul Direcției Sanitare a 
județului, a apreciat compe
tența profesională a cadrelor 
medico-sanitare și tehnice 
care lucrează în serviciul de 
ambulanță, spunând că în ju
dețul Hunedoara colaborarea 
între serviciul de ambulanță și 
celelalte servicii spitalicești 
este bună. Dr. Rău aprecia că 
la nivelul județului principala 
dificultate a serviciilor sanitare 
este colectarea banilor pentru 
casele de asigurări de la marii 
agenți economici care au nu
meroase dificultăți financiare.

Doru Gaița și Constantin 
Blejan, cei doi parlamentari pre- 
zenți la lucrările Conferinței Na
ționale Ambulanța, au manifestat 
deschidere pentru prezentarea 
în fața comisiilor parlamentare 
din care fac parte și în fața ple
nului Senatului a amendamen
telor la Legea 145/ 97 propuse 
de lucrătorii serviciilor de ambu
lanță.

în concluzie, dacă cel mai 
important indicator în activitatea 
serviciilor de ambulanță este 
timpul de intervenție, în nume
roase cazuri intervențiile ambu
lanței făcându-se contracrono
metru, putem spune că prin
cipala motivație a lucrărilor Con
ferinței naționale a ambulanței a 
fost găsirea unor soluții contra- 
problemelor generate de tranziție 
care au afectat activitatea 
ambulanței.

Ciprian MARINUȚ
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APEL UMANITAR
Copilul Adrian Ovidiu Viorel 

Urîtu din Călan suferă de diabet 
zaharat juvenil insulino-depen- 
dent. El este încadrat la gradul I 
de invaliditate și se află în între
ținerea mamei, și ea suferindă, 
beneficiind amândoi doar de un 
ajutor social de 420.000 lei lunar 
de la Inspectoratul Teritorial pen
tru Handicapați Hunedoara-De- 
va. Băiatul are nevoie de un apa
rat ExacTech pentru analiza am
bulatorie a glicemiei. Numai apa
ratul costă 950.000 lei, iar consu
mabilele necesare efectuării ana-

CASA AUTO TIMIȘOARA
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lizelor în jur de 150.000 lei. Fun
dația "Scorilo” Deva, al cărei 
membru este și Adrian Urîtu, îi 
poate procura aparatul și consu
mabilele aferente, dar are nevoie 
de bani în acest scop. De aceea 
face apel la cei care pot și doresc 
să-l ajute pe foarte tânărul dia
betic să doneze bani în contul în 
lei 4540500501 deschis la BCR 
Deva. Informații suplimentare în 
legătură cu cazul acestui copil cu
grave probleme de sănătate se | 
pot obține de la Fundația "Scorilo" ■ 
Deva, la telefonul 211027.

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

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM 
Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948. 
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Anunț de licitație publică 
deschisă fără preselecție

1. Persoana juridică achizitoare: Regia Autonomă 
de Interes Local Hunedoara, b-dul Republicii, nr.5, 
telefoane 054/711394; 054/712007, fax 054/713038.

2. Obiectul licitației: Modernizarea alimentării cu 
energie termică, transformarea PTÎn CT de cartier.

Centrala termică CT3 - micro VII, inclusiv rețele termice 
racordate la CT3.

3. Termenul limită de depunere a documentelor de 
participare la licitație este data de 17.12.1998, ora 9,00, 
ia sediul firmei RAIL Hunedoara.

4. Documentele de licitație: Preț de procurare 
2.800.000 lei și se pot ridica începând cu data de 04.12.1998 
de la RAIL Hunedoara, Birou investiții, b-dul Republicii, nr.5.

5. Licitația va avea loc în data de 17.12.1998, ora
10,00, la sediul firmei RAIL Huîiedoara.

6. Condiții de participare:
a. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani actualizată: 
6.000 mii. lei.
b. Valoarea lucrării similare terminată, actualizată:
4.500 mii. lei.
c. Capacitate financiară la 30.06.1998: minimum 
2.250 mii. lei.

Celelalte condiții de participare sunt conform 
OrdinuluiMFșiMLPATnr.784 - 34/N din 13.04.1998. y
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Luni, 30 noiembrie
BERBEC (21.111-20.IV)
Aveți ocazia să finalizați o 

afacere începută mai demult, 
ceea ce v-ar deschide noi 
perspective de câștiguri. Mani
festați răbdare în tot ce între
prindeți și veți fi capabil de 
fapte mari.

TAUR (21.IV -21.V)
Energia dv. este foarte 

mare, dar trebuie canalizată cu 
grijă pentru a nu avea neplă
ceri. Nu vă asumați riscuri in
utile. N-ar fi exclus ca o per
soană necunoscută să vă sară 
în ajutor.

GEMENI (22.V -21.VI)
Veți avea o discuție cu par

tenerul de viață care vă va 
^pune pe gânduri. Este posibil

ca până la urmă acesta să facă 
unele promisiuni în sensul do
rințelor dv. și să fiți pe drumul cel 
bun.

RAC (22.VI - 22.VII)
Ați avea de făcut niște dru

muri, dar comoditatea vă îm
piedică. Nu este cazul să forțați 
nota, ați făcut destule până 
acum, deci vă puteți permite și 
un ritm mai lent.

LEU (23.VII-22.VIII)
Partenerul de viață vă va 

face o surpriză deosebit de 
neplăcută, dar nici dv. nu vă 
lăsați mai prejos. în plus, nu 
vă mai vedeți capul de treburi 
și deveniți de-a dreptul 
disperat.

FECIOARĂ (23.VIII-21.IX)
Aveți unele probleme de să

nătate, dar nu este cazul să vă 
alarmați, câteva ore de odihnă 
vă vor ajuta să vă reveniți. Veți

primi un cadou care vă va face 
multă plăcere.

BALANȚĂ (22.IX - 22.X)
Dacă veți continua să fiți 

atât de perfecționist, căutând 
nod În papură colaboratorilor 
sau asociaților, veți sfârși prin a 
rămâne singur, ceea ce cu sigu
ranță nu vă va fi pe plac.

SCORPION (23.X-21.XI)
Sunteți, În continuare, agitat 

și tensionat. Evitați să participați 
la schimburi de opinii cu părinții 
sau cu șefii, deoarece riscul de 
a vă certa și de a vă supăra este 
foarte mare.

SĂGETĂTOR (22.XI -
20.XII)

Sunteți cam nemulțumit de 
tot ce se Întâmplă în jurul dv. Ați 
dori să faceți mai multe, dar 
parcă ceva încă vă mai împie
dică. în a doua parte a zilei veți 
afla o veste foarte bună.

CAPRICORN (21.XII -19.1)
Vă tentează unele schim

bări în viața dv. sentimentală și 
ați dori să discutați cu cineva 
pentru a vă pune gândurile în 
ordine. Nu vă grăbiți să luați 
decizii importante în nici un 
domeniu.

VĂRSĂTOR (20.1-18.11)
Mare atenție și prudență în 

tot ceea ce faceți, căci puteți 
suferi pierderi sau accidente. 
Sprijinul familiei este de bază 
în perioada tensionată pe care 
o traversați.

PEȘTI (19.11 -20.I)
Este foarte posibil ca par

tenerul de viață să încerce să 
vă ascundă niște lucruri cu care 
nu sunteți de acord. Procedați 
cu mare atenție, căci relația 
dintre dv. se poate înrăutăți, 

neteste»


