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LA BRAD, PROTESTELE 
MINERILOR CONȚINEA
Minerii de la Brad și-au continuat ieri, în fața primăriei municipiului, 

acțiunea de protest, începută vineri, 11 decembrie, pentru neprimirea 
salariilor pe luna noiembrie și anunțata închidere a perimetrelor 
miniere din zonă. 40 de mineri au intrat în greva foamei.

După ce luni s-au deplasat la Brad subprefectul județului, 
Nicolae Segesvari, și președintele Companiei Naționale “Mininvest” 
Deva, Ionel Lazăr, care au purtat un dialog cu protestatarii, ieri a 
stat de vorbă cu ei prefectul Nicolae Stanca, asigurându-i că se 
fac demersuri pentru obținerea banilor necesari plății salariilor pe 
luna noiembrie și pentru atenuarea consecințelor închiderii unor 
fronturi miniere prin măsuri sociale corespunzătoare.

Minerii au avertizat că nu vor înceta lupta sindicală până nu 
vine o delegație guvernamentală care să le rezolve în mod pozitiv 
problemele grave cu care se confruntă, ținând cont că Bradul este 
un oraș preponderent minier, care tinde să devină un spațiu al 
foamei și deznădejdii. (D.G.) (Alte relatări în pag. 8)

Asistăm cu uimire, 
văzând zădărnicie și 
neputință, parcă, în a mai 

schimba ceva în rândurile 
ajunșilor, adică în compo
nența aleșilor națiunii, 
respectiv a reprezentanților 
intereselor electoratului, 
chiar dacă încrederea a 
fost, este și va fi înșelată cu 
seninătate de către cei 
trimiși să conducă treburile 
națiunii și să gospodă
rească avuția acesteia. Rar 
se întâmplă ca cineva, după 

ce a dobândit imunitate, să 
mai abandoneze ciolanul la 
care a ajuns grație unor 
concursuri de împrejurări 
din cele mai bizare, 
înscriindu-se pe lista unui 
partid, uneori a cărui 
platformă nici nu a cata
dicsit să o cunoască măcar 
superficial, nicidecum să o 
aprofundeze sau să fie 
convins de valabilitatea ei. 
Cocoțându-se nemeritat în 
barca puterii sau în cea a 
opoziției, fâră să aibă habar 
în ce direcție îi poartă valul, 
dar având ca țintă precisă 
atingerea cu orice preț a 
propriilor interese, exemple 
găsindu-se în acest sens 
din belșug, vânătorii de 
ciolane se cred abonați pe 
viață la niște privilegii care 
sfidează regulile celui mai 
elementar bun simț, în 
dispreț total față de starea 
deplorabilă în care se 
găsesc cei de la care au 
cerșit voturile, promițându- 
le marea cu sarea.

Nu este cazul să fie 
făcute cine știe ce inves
tigații pentru a pătrunde în 
universul escrocheriilor și 
afacerilor directe sau al 
celor conduse din umbră de 
către aleșii neamului, fie că 
este vorba despre priva
tizarea dubioasă a unor 
firme, de falimentarea cu 
bună știință a unor unități 
viabile, de repartizarea pe 
criterii misterioase a unor 
fonduri, terenuri sau spații, 
de vizite interminabile și 
fără nici un efect concret 
peste hotare. Ignorând cu 
seninătate mesajele ce le 
sunt adresate de către 
electorat, aleșii își văd

Nicolae TÎRCOB
(Continuare in pag. 8)
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Reforma - 
încercata cu 
degetul...

De teama unei guvernări cu final neașteptat, guvernul 
Vasile a început să încerce reforma cu degetul. Ar fi și cazul, 
pentru că însăși statistica oficială prezintă cifre ce aruncă în 
oglindă imaginea unei economii a “hai-hui"-ului. Pe primele 
trei trimestre din acest an, exporturile au totalizat 6176,4 
milioane de dolari, cu 3,3 la sută mai puțin decât în aceeași 
perioadă a anului trecut. în celălalt taler al balanței, pentru 
același interval de timp, importurile au sporit cu 7,4 la sută 
față de 1997. Balanța comercială FOB/CIF s-a tot 
dezechilibrat spre deficit, acesta ajungând, pe ansamblul 
primelor 9 luni din 1998, la 2,4 miliarde de dolari. Producția 
industrială s-a diminuat cu 16,9 la sută pe primele zece luni 
față de perioada similară a anului trecut, în timp ce rata 
șomajului a crescut, luând ca etalon luna octombrie, de la 
7,6 la sută în 1997, la 9 la sută în 1998. în paralel, dolarul 
își continuă imperturbabil ascensiunea spre pragul a 11.000 
de lei. Rezervele valutare ale sistemului bancar devin 
insuficiente pentru a suporta necesarul de finanțare externă 
în 1999. Trăim din ce în ce mai prost și, paradox românesc, 
fiecare indexare de salariu, în loc să ne bucure, devine 
îngrijorătorul semnal al unei noi degradări pp scara nivelului 
de trai. Practic, macrostabilitatea economică, realizată “din 
brișcă”, în lipsa restructurării economiei reale, se clatină 
scrâșnind teribil a macrofaliment. Trăim preludiul nefast al 
unei crize financiare care odată declanșată ne va arunca în 
cel mai cumplit haos economic. Tabloul clinic al acestei crize 
cuprinde reducerea drastică a rezervelor valutare, 
deprecierea considerabilă a cursului de schimb, retrageri 
masive din sistemul bancar și creșterea ratei dobânzilor,

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

La Călan

Sunt “zone” defavorizate în
gospodărirea orașului

în fiecare oraș există 
cartiere și zone mărginașe 
în care curățenia, starea 
străzilor și a zonelor dintre 
blocuri lasă de dorit. Dar ce 
am văzut zilele trecute într- 
unul din cartierele Orașului 
Nou din Călan nu am mai 
întâlnit până acum în nici un 
oraș din județ.

Pe strada Bradului te 
întâmpină o priveliște ce nu 
îți face plăcere să o descrii: 
în spatele blocurilor 2, 4, 6 
și 8 și în jurul căminelor de 
nefamiliști tronează mor
mane de gunoaie. Resturi 
alimentare, resturi mena
jere, haine vechi, încăl
țăminte uzată, tot felul de 
alte mizerii împânzesc 
spațiile din jurul blocurilor. 
Părculețul din fața Bisericii 
Baptiste și zona verde din 
jurul Grădiniței sunt pline de 
buruieni, mărăcini și 
gunoaie. Zonele verzi din 
jurul blocurilor de pe str. 
Independeței, str. Qvid
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liber” ,

?> în aceste ziie premergătoare începutului de An frumoasă prezentare grafică, calendarul cu 
/f/ Nou 1999, în chioșcurile de difuzare a presei din principalele sărbători creștine. Vânzănduse la un 
/ Deva, Hunedoara șl Orăștle, aparținătoare ziarului preț accesibil, acest calendar nu poate să 

■ „Cuvântul liber", găsiți pentru cumpărare, într-o lipsească din casa nici unu! bun creștin. (N. T.)
*

Densusianu, Aleea Școlii au 
fost transformate în grădini 
de zarzavat protejate de 
“amatorii de legume de 
ocazie” prin garduri din fier 
beton ori sârmă ghimpată 
care dau senzația de “lagăr 
nazist”. în plus, pe str. 
Independenței, parterul celor 
două blocuri neterminate a 
fost transformat în loc de 
depozitare a gunoaielor deși 
la numai 50 metri stă 
degeaba un container.

Nu se respectă hotă
rârile Consiliului local

Locuind în zonă și fiind 
preocupat de aspectul 
estetic al ei, dl Traian 
Horvath, membru al 
Consiliului local, a prezentat 
de nenumărate ori situația 
existentă în fața Consiliului, 
solicitând luarea unor măsuri 
de remediere a situației. în 
ședința din 21 martie 1997, 
Consiliul local a hotărât prin

Se împlinesc nouă ani de la 
începerea Revoluției la Timișoara

“1998 va fi anul în care se 
va afla tot adevărul despre 
Revoluția din decembrie 1989”, 
spunea Președintele Emil 
Constantinescu. Nu a fost așa. 
Acest an se încheie, ca și 
ceilalți dinaintea lui, fără a fi 
adus mai multe lămuriri în 
privința evenimentelor acelui 
decembrie sângeros. Credeam 
cu toții că schimbarea din 1996 
va aduce cu sine clarificarea 
multor enigme, promisiunile 
fiind foarte multe în acest sens. 
Dar, nu s-a întâmplat nimic; 
este al nouălea an de 
întuneric, deși mai bine de 200

DREPTATEA ISTORIEI
Se împlinesc astăzi, 16 decembrie 1998, 

nouă ani de la declanșarea Revoluției 
anticomuniste din Timișoara. Regimul totalitar 
comunist din România după 45 de ani de 
teroare a fost spulberat în șase zile.

Eliberarea din chingile comunismului a 
României s-a desăvârșit în 22 decembrie 1989. 
Din păcate nu s-a știut valorifica în cei nouă ani 
nici potențialul uman și nici cel economic avut. 
S-a mers pe calea reformei socio-economice și 
mai puțin pe calea reformei morale. Este 
necesar să fie restituit adevărul istoric, din care 
nu poate lipsi adevărul despre evenimentele din 
decembrie 1989. Până în prezent, stabilirea de 
răspunderi a întârziat, întocmindu-se doar 4556

de dosare, din care doar în 63 s-au adoptat 
soluții de trimitere în judecată. Din aceste dosare 
au fost puși sub acuzare 54 de militari și 9 civili. 
Este strigător la cer faptul că în nouă ani de la 
evenimentele din decembrie 1989, nu s-au 
identificat toți cei care se fac vinovați de 
victimele revoluției. Se impune o implicare mai 
hotărâtă, fără rezerve, în problema elucidării 
evenimentelor din decembrie 1989, și 
pedepsirea vinovaților, indiferent la ce nivel și în 
ce structuri socio-politice și militare s-ar afla. Prin 
condamnarea cuplului Ceaușescu, acel

Pomp ii iu PRiP, avocat
(Continuare în pag. 8)

H.C.L. 271’97 desființarea 
grădinilor de zarzavat din 
jurul blocurilor, instituirea 
unor măsuri pentru 
înfrumusețarea orașului și 
pentru amenajarea și 
întreținerea zonelor verzi din 
oraș. Numai că, susține dl 
Horvath, această hotărâre a 
rămas doar pe hârtie, 
conducerea executivă a 
Primăriei neluând nici un fel 
de măsuri pentru aplicarea 
ei. în plus, după cum afirmă 
același consilier, zona nu e 
arondată pentru salubrizare 
nici uneia din cele două 
societăți care se ocupă de 
curățenia orașului.

Omul sfințește locul

Solicitat să explice 
situația, dl Petru Bora, întâiul 
gospodar al orașului, ne-a 
declarat: “Cele două firme 
(Hidro Term Trans șl SC 
Gospodarul) care au con
tract cu Primăria pentru 

de persoane au fost chemate în 
acest răstimp să răspundă în 
instanță pentru implicarea lor în 
evenimente.

S-a așternut uitarea, 
oamenii sunt mult prea ocupați 
cu grijile zilnice, suferind dar 
uitând de suferințele trecutului. 
Doar cei ale căror rude și-au dat 
viața pentru ceea ce se cheamă 
acum democrație mai țin la 
aflarea adevărului. Dar cine îi 
mai întreabă vreodată pe 
aceștia? Totul s-a transformat 
într-un imens circ, o paradă pe 
care o fac politicienii noștri cu 

curățenia orașului se 
ocupă doar cu măturarea 
străzilor și cu amenajarea 
și întreținerea spațiilor 
verzi din zona centrală. 
Lipsa banilor la buget nu 
ne-a permis să-i angajăm 
să se ocupe și de zonele 
verzi din acea parte a 
orașului. De aceea noi am 
fi dorit o mai mare 
implicare a asociațiilor de 
locatari din cartier în 
curățarea și întreținerea 
zonelor verzi. în plus, de 
câte ori s-a putut, i-am 
implicat pe cei care 
beneficiază de ajutor social 
în curățarea zonei. Dar, 
vorba proverbului, omul 
sfințește locul, iar dacă 
oamenii din zonă așa înțe
leg să facă și să întrețină 
curățenia, degeaba am face 
noi curățenie că după o 
săptămână - două mizeria 
ar fi la loc.”

Ciprian MARiNUȚ 
(Continuare în pag. 8) 

scopul de a mai aduce câteva 
procente în sondajele 
electorale. Revoluția, ca și 
Unirea sunt doar pretexte. în 
fapt, nimeni nu se mai 
gândește la suferința de 
atunci, la bucuria acelei 
eliberări. Totul este o imensă 
și meschină paradă 
politicianistă, o minciună, praf 
în ochii românilor. Unde este 
bucuria, unde este 
sentimentul minunat pe care îl 
aveam cu toții atunci, în acel

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 8)

CONDIȚIILE 
DE TRANS

PORT PE 
UNELE 

TRENURI 
IASĂ 1)E 
DORIT

Calendaristic, dar și în 
fapt, în acest an, iarna s-a 
instalat cu drepturi depline, 
aceasta pentru că frigul și 
zăpada, în unele zone, sunt 
din plin. Este bine știut că 
foarte mulți dintre noi suntem 
nevoiți să călătorim la 
distanțe mai mari sau mai 
mici și acest lucru îl putem 
face de obicei numai cu 
trenul. Din aceste motive ne
am interesat cum se prezintă 
trenurile și gările pentru 
anotimpul rece.

Dacă la Deva sălile de 
așteptare clasa I și clasa a 
ll-a sunt bine încălzite, nu 
același lucru l-am găsit în 
gara Simeria Călători, unde 
caloriferele sunt reci și frigul 
domină mai tare ca pe 
peronul gării. Ce este și mai 
grav este că afluența de 
călători este foarte mare în 
gara Simeria. Acolo sosesc 
și pleacă în 24 de ore 131 
trenuri, iar mulți călători 
veniți de la distanțe foarte

_____________ loan JURA 
(Continuare în pag.8)
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GALA SPORTULUI ROMANESC
0 FRUMOASA CINSTIRE A CELOR

ÎNVINGĂTORI
Sala Radio din Capitală a fost sâmbătă o ospitalieră gazdă 

a Galei sportului românesc. Anul 1998 a fost rodnic pentru 
sportivii noștri, obținând nu mai puțin de 247 de medalii la 
marile confruntări europene și mondiale. în prezența 
ministrului Tineretului și Sportului, Crin Antonescu, a 
secretarului de stat pentru problemele de sport, loan 
Dobrescu, a numeroși campioni europeni și mondiali ce au 
adus glorie sportului românesc în întreaga lume.

în cadrul galei au fost aleși cei mai buni sportivi ai anului 
1998. MTS l-a desemnat la seniori pe Dorel Simion cel mai 
bun boxer al acestui an, iar la senioare acest premiu a revenit 
echipajului de canotaj la 8+1.

Același minister a ales ca cea mai bună echipă a anului 
echipa reprezentativă de handbal tineret. La juniori, primul 
loc l-a ocupat atletul lonuț Pungă, ce a fost primul român ce 
a cucerit titlul de campion mondial la triplu salt și echipajul 
de 4 vâsle.

La rândul său, Asociația Presei Sportive a stabilit ca și 
MTS că cel mai bun sportiv al anului '98 este Dorel Simion, 
iar ca cea mai bună sportivă, atleta Gabriela Szabo, iar ca 
echipă, reprezentativa feminină de gimnastică a României. 
Am reținut mulțumirile ce le-a adus marea noastră atletă 
presei, aprecierile ei la adresa ziariștilor care au știut să 
aprecieze eforturile sale încununate cu titluri la o seamă de 
competiții și în acest an.

Cu acest prilej s-au oferit și premiile pșntru mass-media. 
Pe bună dreptate, cunoscutul ziarist și publicist, loan Chirilă, 
a primit premiul Aurel Neagu, lui Cătălin Tolontan i-a fost 
înmânat premiul pentru presa scrisă, apreciatului redactor 
șef la “Pro-sport”, Ovidiu loanițoaia, i s-a atribuit premiul 
pentru televiziune, iar lui Nicolae Secoșan (Radio Timișoara), 
premiul Sebastian Domozină pentru radio. Pe lângă aceste 
premii, s-au mai acordat “Premiul Portocalei” pentru cea mai 
bună relație cu presa lui Mihai Stoichiță, iar "Premiul lămâii" 
pentru cea mai proastă relație cu presa lui Victor Pițurcă.

în încheierea festivității au fost înmânate și Diplome de 
merit cluburilor Steaua și Dinamo, Diploma de onoare 
reprezentativei naționale de fotbal și Diploma de excelență 
pentru Dan Popper, loan Drăgan și Marian Cornel. Simona 
Amânar, campioană olimpică, mondială și europeană, a primit 
din partea MTS "Premiul național pentru sport".

La Campionatul European de handbal feminin

REFORMA CUPELOR EUROPENE
CUPA CUPELOR A FOST RESTRUCTURATA
Pentru a contracara 

proiectul SuperHgii Euro
pene, conceput de forma 
privată media Partners, care 
oferea cluburilor implicate 
sume fabuloase de bani, cu 
mult peste ce se câștigă în 
întrecerile în curs de 
desfășurare, Comitetul Exe
cutiv al UEFA a adoptat joi 
la Lausanne proiectul 
reformei cupelor europene. 
Astfel au fost create două 
no! competiții a căror 
desfășurare va intra în 
vigoare chiar din sezonul 
viitor.

Liga Campionilor va 
rămâne ca și până acum cea 
mal importantă competiție 
europeană ia nivel de

cluburi. în noua formulă de 
organizare, echipele din 
campionatele puternice și 
bogate și-au tăiat partea 
leului. Astfel din 
campionatele Italiei, Spaniei 
și Germaniei (țări cu cei mai 
bun coeficient UEFA) vor 
participa ocupantele pri
melor patru locuri. Din 
campionatele Franței, 
Olandei și Angliei vor 
participa primele trei clasate, 
iar din campionatele 
Portugaliei, Greciei și Cehiei 
vor participa campioanele și 
vicecampioaneie. în acest 
timp din campionate precum 
ai Norvegiei, Austriei, Rusiei, 
Croației, Turciei, Danemarcei 
ori României și aie celorlalte

I

țări cu coeficient UEFA mai 
stab, vor participa doar 
echipele campioane.

Competiția va conține trei 
tururi preliminare, două faze 
ale grupelor ■ prima cu 32 
echipe, a doua cu 16 echipe -, 
sferturi de finală, semifinale 
și finala care se va 
desfășura pe 24 mai 2000. 
România ocupă locul 22 în 
clasamentul coeficienților 
UEFA, astfel că, campioana 
țării noastre va intra încă din 
turui ii preliminar. Având în 
vedere valoarea adver
sarilor pe care l-ar putea 
întâlni în turui iii preliminar 
apreciem că pentru 
campioana României va fi 
de acum foarte greu să

ajungă măcar în prima 
fază a grupelor.

Noul format ai Cupe! 
UEFA, competiție apărută în 
urma fuzionării actualelor 
C2 și C3, va alinia ia start 
121 de cluburi, între care și 
echipele venite dip Intertoto. 
UEFA a renunțat la tradiție 
în favoarea banilor, restruc
turând pur și simplu Cupa 
Cupelor, mișcare care va 
duce ia o și mai mare 
concentrare a valorilor șl 
dec! la o creștere a atractl- 
vității exercitate asupra 
spectatorilor. Sistemul de 
joc al Cupei UEFA va fi cei 
ai eliminării directe, sistem 
care oferă posibilitatea 
apariției surprizelor.

"Degeaba ai echipă 
dacă nu ăi bani"

- afirmă Tltl Alexoi, antrenorul Victoriei Călan
Victoria Călan a fost una din 

echipele care la începutul 
campionatului și-a anunțat intențiile 
de a se implica în lupta pentru 
promovare. La finalul turului, după 
o evoluție mai degrabă oscilantă, 
cu partide una caldă - una rece, 
echipa pregătită de Titi Alexoi s-a 
clasat doar pe locul III al 
clasamentului la șapte puncte 
distanță de Parângul Lonea - lidera 
de toamnă, păstrând doar șanse 
teoretice pentru promovare. La 
sfârșitul sezonului, în urma partidei 
din etapa a lll-a a Cupei României, 
faza județeană, dintre Minerul 
Crișcior și Victoria Călan, am 
realizat un scurt interviu cu Titi 
Alexoi, antrenorul principal al 
metaliștilor.

- Domnule Alexoi, deși aveți 
un lot foarte omogen șl talentat, 
echipa s-a clasat doar pe locul 
III. Cum explicați acest lucru?

- Noi ne-am bazat în primul rând 
pe valoarea lotului de jucători pe 
care l-am avut la dispoziție. în vară 
am achiziționat trei jucători - 
Ocolișan, Lazăr, Movilă II - crezând 
că întărirea lotului e suficientă 
pentru a ataca promovarea. Dar ne
am înșelat, mult mai importantă 
decât valoarea echipei, seriozitatea 
jucătorilor ori munca depusă la 
antrenamente, dovedindu-se a fi 
forța financiară. Fără bani, doar prin 
joc cinstit, nu am putut face față 
principalelor noastre contracan
didate Parângul Lonea și Dacia

Orăștie, cluburi potente financiar 
care n-au ezitat în a-șl investi 
banii în jucători și... arbitri pentru 
a câștiga punctele puse în joc.

- Cum motivați evoluția 
oscilantă a echipei, evidențiată 
cel mal concret prin egalul pe 
teren propriu cu Minerul 
Ghețari tocmai după ce cu o 
etapă înainte echipa învinsese 
la Orăștie?

- Această evoluție atât de 
diferită de la o etapă la alta ar 
putea fi, la o primă vedere, pusă 
pe seama neprofesionalismului 
ori a tratării cu neseriozitate a 
adversarilor. Dar eu cred că ea 
s-a datorat mal mult lipsei de 
șansă și arbitrajelor defavorabile.

- Ce vă propuneți pentru 
retur?

- Nu vom renunța la lupta 
pentru promovare, pentru că 
actuala generație de jucători de 
la Călan merită să reușească 
promovarea. Teoretic mai avem 
șanse deoarece avem un pro
gram foarte avantajos, cu 
meciuri ușoare în deplasare și cu 
partide dificile și decisive cu 
principalele contracandidate pe 
teren propriu. Dar va fi greu, 
aproape imposibil, datorită 
situației financiare precare a 
clubului și a lipsei de interes al 
oficialităților și agenților 
economici din oraș.

- Vă mulțumim și vă dorim 
succes.

După ultima runda 
de meciuri în Liga 

Campionilor
Rezultatele consemnate:
GRUPA A: FC Porto ■ Ajax Amsterdam 3-0 (0-0).
GRUPA B: Athletic Bilbao - Galatasaray Istanbul 

1-0 (1-0); Juventus Torino - Rosenborg Trodheim 2- 
0 (2-0).

GRUPA C: Real Madrid - Spartak Moscova 2-1 (1- 
0); Sturm Graz - Inter Milano 0-2 (0-0).

GRUPA D:, Brondby IF - FC Barcelona 0-2 (0-2); 
Manchester United - Bayern Miinchen 1-1 (1-0).

GRUPA E: RC Lens - Dinamo Kiev 1-3 (0-0); 
Panathinaikos Atena - Arsenal Londra 1-3 (0-0).

GRUPA E: PSV Eindhoven - Benfica Lisabona 2- 
2 (1-0); FC Kaiserslautern - HJK Helsinki 5-2 (1-1).

( GRUPA A
1. OLYMPIAKOS 6 3 2 1 8-6 11
2. CROAȚIA ZAGREB 6 2 2 2 5-7 8
3. FC PORTO 6 2 1 3 11-9 7
4. AJAX 6 2 1 3 4-6 7

GRUPA B
1. JUVENTUS 6 1 5 0 7-5 8
2. GALATASARAY 6 2 2 2 8-8 8
3. ROSENBORG 6 2 2 2 7-8 8
4. ATHLETIC BILBAO 6 1 3 2 5-6 6

Luțu a ajuns la Steaua
Intens curtat și de alte echipe (între care Rapid), Luțu a ajuns 

totuși la Steaua. Este al doilea jucător din Bănie care a fost 
transferat în Ghencea. Este vorba de cunoscutul mijlocaș Eugen 
Trică ce se pare s-a și acomodat bine între “camarazi" și a început 
să dea și goluri. Acum, prin contractul încheiat, pe 3 ani și jumătate, 
Steaua și-a întărit simțitor mijlocul cu doi recunoscuți tehnicieni. 
Militarii caută în continuare un om de gol, un tunar, dar și vreo doi 
apărători. Când îi va găsi și Emeric Jenei va omogeniza noua 
componență a echipei, abia atunci, Dinamo, Rapid și FC Național 
vor simți forța adversarului la primele 3 locuri pe podium.

GRUPA C
1. INTER 6 4 1 1 9-5 13
2. REAL MADRID 6 4 0 2 17-8 12
3. SPARTAK MOSCOVA 6 2 2 2 7-6 8
4. STURM GRAZ 6 0 1 5 2-16 1

( GRUPAD )

Comportare slabă a româncelor

11
10
8
3

1. BAYERN 6 3 2 1 9-6
2. MANCHESTER 6 2 4 0 20-1
3. FC BARCELONA 6 2 2 2 11-9
4. BRONDBY IF 6 1 0 5 4-18

GRUPA E
ROMÂNIA - UNGARIA 24-28 (11-14)

întâlnind în primul joc puternica echipă a Ungariei, handbalistele 
noastre nu au fost în stare să se ridice la nivelul adversarelor care au 
luat conducerea încă în minutul 4 și au reușit o singură dată egalarea 
în min. 8, când era 1-1 și abia au izbutit să ajungă la o diferență 
minimă (11-10 în min. 26). în repriza a ll-a, adversarele au dominat 
mai accentuat, româncele manifestând lacune atât în atac cât și în 
apărare care n-au reușit să anihileze pe cea mai periculoasă atacantă, 
Agnes Farkas. în atac atât Mia Rădos cât și Narcisa Lecușanu s-au 
“remarcat” prin ineficacitate la poarta adversă.

ROMÂNIA ■ AUSTRIA 24-26 (13-13)

în al doilea meci, deși handbalistele noastre au avut și câteva 
sclipiri pe parcursul jocului, cu tot arbitrajul ostil al bulgarilor Georgiev 
și Ivancev, a trebuit să părăsească terenul învinse. Cu toate că și-au 

creat numeroase acțiuni ofensive, româncele s-au întrecut în ratări, 
unele dintre acestea din situații foarte clare de a marca. Și pentru ca 
tacâmul să fie complet, apărarea, la rândul ei, a gafat, primind goluri 
ce au adus victoria austriecelor.

Pentru reprezentativa noastră au înscris Gogârlă (5 goluri), 
Amariei (2), Mihai (4), Dobrin (3), Pătru și Rădos (câte 2), Bobocea, 
Stecz și Bora câte un gol.

Și în al treilea meci, totală insatisfacție 
UCRAINA - ROMÂNIA 32-24

Partida a 3-a de la CE de handbal feminin din Olanda susținută de 
reprezentativa noastră a fost cea mai slabă! Și în acest meci fetele noastre 
au evoluat dezlânat, fără o orientare, departe de exigențele unei competiții 
europene. Această întâlnire n-a făcut decât să arate federației de 
specialitate, antrenorilor, lacunele handbalului practicat de reprezentativa 
noastră, cu mari minusuri în pregătirea tactică dar și psihică.

1. DINAMO KIEV 6 3 2 1 11-7 11
2. RC LENS 6 2 2 2 5-6 8
3. ARSENAL 6 2 2 2 8-8 8

4. PANATHINAIKOS 6 2 0 4 6-9 6

GRUPA F
1. KAISERSLAUTERN 6 • 4 1 1 12-6 13
2. BENFICA 6 2 2 2 8-9 8
3. PSV EINDHOVEN 6 2 1 3 10-11 7
4. HJK HELSINKI 6 1 2 3 8-12 5

Pagină realizată de Sabin CERBU, Ciprian MARINUȚ



16 DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber

MTOMIH. GOVERN ESTE 
LIPSIT DE tWESKMAUSM
Conferința de presă orga

nizată vineri, 11 decembrie 
a.c., la sediul filialei județene 
a Partidului Democrației So
ciale din România, a avut 
drept principal scop eviden
țierea stării de criză pro
fundă în care se află județul 
Hunedoara. A fost reliefat, în 
special, modul defectuos în 
care se înțelege privatizarea 

și faptul că aceasta presu
pune costuri sociale extrem 
de ridicate. De altfel, șoma
jul în județul nostru a atins 
cota de 16%, fiind cel mai 
ridicat din țară. în această 
situație Guvernul a fost acu
zat de totală lipsă de profe
sionalism. Cel mai recent 
exemplu este, în opinia pre
ședintelui Mihail Rudeanu, 
felul scandalos în care s-a 
propus lichidarea societății 
comerciale Avicola S.A. 
Deva. Dl Rudeanu a susținut 
că societatea menționată 
este la momentul actual 
profitabilă, dar a recunoscut 
că salariile angajaților nu 
sunt plătite la timp, o parte 
dintre aceștia fiind trimiși în 
concediu fără plată. Totuși, 
conform spuselor dlui Ru
deanu, Avicola Deva poate fi 
pusă pe linia de plutire, exis
tând investitori gata să facă 

acest lucru. Pentru a atrage 
atenția asupra problemelor 
societății, parlamentarii hu- 
nedoreni ai PDSR vor face 
demersurile necesare în 
Parlament și pe lângă foru
rile guvernamentale.

în altă ordine de idei, dl 
prof. Ovidiu Popescu a susți
nut în cadrul aceleiași întâl
niri cu jurnaliștii hunedoreni 
că sărbătorirea Marii Uniri 
de la 1 Decembrie 1918 nu 
poate fi făcută altundeva de
cât la Alba lulia. Acest oraș 
este cu adevărat capitala de 
suflet a românilor, aici fiind 
centrul românismului. 
Aceasta a fost cauza pentru 
care Opoziția nu a fost ală
turi de Putere la București de 
1 Decembrie. De aseme
nea, a fost reafirmată ideea 
că nu era necesară o ase
menea desfășurare de forțe 
în Capitală, având în vedere 
situația economică a țării.

Președintele filialei Hu
nedoara a PDSR a arătat 
presei un document elabo
rat de către specialiștii parti
dului de la București, docu
ment care prevede măsurile 
necesare punerii pe noi 
baze a procesului de refor
mă din România. Din pă
cate, respectivul document a 
fost doar arătat presei, însă 
din motive obiective nu s-a 
putut intra în posesia lui.

Andrei NiSTOR

Hunedoara. Leonard Letean, operator cameră comandă, 
turnare continuă. De aici este monitorizat întreg procesul 

de turnare
Foto: Traian MÂNU

Drept la replică
Am fost vizitați la redacție 

de către dl. Nicolae Irimie, 
administratorul pieței agro- 
alimentare din Simeria. 
Domnia sa a ținut să ne în
mâneze un protest în legă
tură cu articolul “ Unde sunt 
cei șapte ani de-acasă" 
apărut în cotidianul "Cuvân
tul liber” din data de 10.XII. 
1998. Domnia sa afirmă că 
vorbea într-adevăr la tele
fonul celular atunci când a 
fost vizitat de către redactorul 
nostru, acesta fiind și moti
vul pentru care nu l-a obser
vat și nici nu l-a salutat pe 
redactorul nostru. în protes
tul pe care'l-a lăsat la re
dacție, dl Irimie afirmă: "Cine 
a citit articolul și mă cunoaș

te - precis a zâmbit ironic - 
dar ironie adresată autorului 
articolului - și nu mie. De 
aceea nu permit nimănui in
diferent cine e- să mă defăi
meze...Nu a-ți schimbat cu 
mine nici un cuvânt! Bunul 
simț - dacă dv. l-ați fi avut - vă 
obliga să stați să termin cu 
telefonul, să dați “bună ziua” 
- mie și mie să-mi spuneți 
cine sunteți și ce doriți...( am 
făcut-o; am așteptat mai 
bine de zece minute, chiar și 
după ce ați terminat convor
birea - n.r.). Nu am bani să 
vă dau în judecată să cer 
daune morale pentru jig
nirea adusă mie și părinților 
mei -dar voi da prescuri la 
Sf. Biserică..."

Din istoricul Bisericii Creștine Baptiste Deva

Dublu eveniment 
pentru cultul creștin 

baptist devean
Pentru cultul creștin 

baptist, din Deva anul 
acesta a fost unul aniver
sar, la începutul lunii tre
cute fiind sărbătorită împli
nirea a 90 de ani de exis
tență baptistă la Deva și a 
70 de ani de la înființarea 
unui cor al bisericii.

Credincioșii baptiști 
sunt considerați de unii is
torici ca urmași ai anabap- 
tiștilor, a căror existență a 
fost semnalată în Transil
vania încă din secolul al 
XVI-lea, una dintre puter
nicele colonii de-aici for- 
mându-se, după 1621, la 
Vințul de Jos și în satele 
din jur. în secolul trecut s- 
au mutat la București primii 
credincioși baptiști veniți 
din Germania, în timp ce în 
Transilvania credința bap
tistă s-a răspândit întâi în 
zonele rurale, fiindcă în 
orașe era mai greu să se 
facă evanghelizare perso
nală, iar misionarii erau oa
meni simpli.

Potrivit mărturiei pasto
rului Aurel Lazăr, momentul 
cel mai probabil al apariției 
primilor credincioși baptiști 
în Deva este anul 1908. 
Până la terminarea primului 
război mondial, aceștia s

au bucurat de o oarecare 
libertate, dar după aceea a 
început prigoana din partea 
autorităților locale. Cultul 
creștin baptist din România 
avea să fie desființat prin 
lege în 1942 iar clădirea bi
sericii construită cu mari 
sacrificii a fost transforma
tă în depozit de captură de 
război, pentru ca doi ani 
mai târziu să fie redeschi
să. Reglementarea servi
ciilor divine și apoi aron
darea bisericilor baptiste 
au marcat activitatea cre
dincioșilor, care aveau to
tuși să-și mărească “fami
lia” în toți acești ani.

După 1990 a început 
construcția noii biserici, 
finalizată peste 5 ani, cu 
ajutorul unor instituții si
milare din țară și din străi
nătate (biserici române din 
diaspora, biserici ameri
cane și din Anglia). în pre
zent, biserica din Deva are 
784 de membri botezați, un 
cor format din 99 de per
soane, o fanfară, un cor al 
tinerilor și corul de copii 
“Cristal”; de asemenea, 
pentru copii mai funcțio
nează o școală biblică, pre
cum și o grădiniță creș
tină. (G.B.)

Banatul este sub acoperirea 
noastră

Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta 

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM: 
Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 
Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 
Oradea - Deva.

GSf-rr

O acoperire de calitate
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Sleită economic, “Metalotex” Deva așteaptă 
izbăvirea prin privatizare

Toate fostele întreprinderi 
de industrie mică de dinainte 
de 1989 au suferit, în anii tran
ziției, o cădere economică ac
centuată sau au dispărut di
zolvate sub impetuozitatea ini
țiativei private. Sub denumirea 
de “Metalotex" mai ființează la 
Deva una din ultimele forme 
economice având ca sorginte 
fosta “industrie mică”.

Aflată doar de jumătate 
de an în funcția de director 
la “Metalotex", dna ing. Irina 
Bărnuț are sarcina dificilă de 
a stabiliza o firmă aflată în 
cădere liberă. Atelierul de 
confecții metalice, cel de 
tâmplărie, cel de confecții 
textile sunt doar “palide fi
guri" față de ce-ar trebui să 
fie astfel de entități produc
tive la fine de mileniu. “Teh-

nologic vorbind, ne spune 
dna Bărnuț, utilajele cu care 
lucrăm sunt depășite total, 
fiind din generația anului 
1980. Politica de până acum în 
această firmă nu a prevăzut 
nici măcar o investiție în reteh- 
nologizare". Pe lângă spațiile 
aflate în propria administrare, 
societatea are date în chirie 
sau în locație de gestiune spa
ții comerciale cu vad la Deva, 
câteva mori la Strei-Călan și 
Aurel Vlaicu, precum și hotelul 
“Flora" din Geoagiu Băi. 
Neputând oferi performanțe 
de prelucrare deosebite unei 
piețe aflată și ea într-un 
accelerat regres, “Metalotex” ar 
supraviețui economic mal 
puțin de câteva minute într-o 
veritabilă economie de piață. 
La noi nu e cazul, așa că

penalitățile măre'sc datoriile 
firmei la bugetul de stat cu 
fiecare zi, valoarea acestora 
depășind în prezent un miliard 
de lei. Și 1998 va fi pentru so
cietate un an încheiat cu pier
deri, în ciuda eforturilor condu
cerii de a stabiliza situația. Orj- 
cum spațiul de manevră pe 
care-l are d-na Bărnuț este ex
trem de limitat. O măsură care 
s-a luat a fost cea de lichidare 
a stocurilor cu întoarcerea co
respunzătoare spre cerințele 
pieței, precum și o chemare la 
ordin a chiriașilor firmei care 
au restanțe nepermise la plata 
obligațiilor.

“Izbăvirea” societății, în 
opinia dnei Bărnuț, poate veni 
numai de la privatizare. Date 
fiind spațiile centrale din Deva 
și hotelul de la Geoagiu de

care dispune, se apreciază 
că “Metalotex" este tentantă 
la privatizare. Sunt depuse, 
se știe, cinci oferte la FPS 
pentru cumpărarea pache
tului majoritar de acțiuni. Si
tuația patrimonială nu este 
însă în totalitate clarificată, 
firma deținând în proprietate 
active care au provenit din 
procesul de naționalizare. 
“Toate morile pe care le 
avem au făcut obiectul unui 
proces de naționalizare. 
Legislația aferentă proprie
tăților naționalizate este ex
trem de neclară șl nu se 
știe încă în ce măsură 
aceste obiective vor putea 
sau nu face obiectul unui 
proces de privatizare a 
firmei", a precizat, în înche
iere, dna Bărnuț.

bZ
4*

Lucrări multe, încasări puține
O.M.:Datorită nefuncțio- 

nării CASOC-Casa de Asi
gurare Sociaîă a Construc
torilor,ne aliniem și noi “li
niei" generale și îi trimitem 
pe oameni în șomaj. Cifra 
celor “disponibilizați” de la 
“Foricon” va fi de 300-400 
de persoane. Salariații care 
mai au concediu pot folosi 
această perioadă pentru a 
beneficia de el, urmând să 
intre ulterior în șomaj. Con
tractele de muncă vor fi des
făcute, dar cărțile de muncă 
vor rămâne la sediul socie
tății. Referitor la acest su
biect, vreau să precizez că 
noi, la nivelul firmei, am în
cercat să ne creăm un sis
tem propriu de protecție a 
salariaților pentru perioada 
sezonului rece. Fondurile 
care trebuiau consolidate ar 
fi provenit dintr-un procent 
din salariile oamenilor și din 
cifra de afaceri. S-ar fi putut 
aduna o sumă care să asi
gure constructorilor noștri un 
nivel de 75 la sută a sala
riului pe perioada sezonului 
rece. Din păcate, partenerii 
noștri sociali nu au reacțio
nat la propunerea noastră și 
aceasta nu s-a materializat.

REP.: D-le director, socie
tatea comercială pe care o 
conduceți a obținut pentru al 
treilea an consecutiv unul 
din primele trei locuri în to
pul firmelor hunedorene, la 
categoria firme de construc
ții mari. Pentru această per
formanță “Foricon” a fost 
răsplătită în acest an cu o 
diplomă de excelență. V-aș 
întreba, pentru început, privit 
comparativ, cum apreciați 
evoluția societății în 1998, 
față de perioada ultimilor trei 
ani?

O.M.: Anul curent a fost 
un fel de “văduvă neagră" 
pentru finanțele noastre. Nu 
e vorba de o criză de co
menzi. în ciuda trendului ne
gativ, “Foricon” și-a câștigat 
un portofoliu de lucrări con
sistent și în acest an. Am în 
vedere blocajul financiar. 
Beneficiarii noștri principali 
sunt operatori economici ale 
căror resurse financiare sunt 
alimentate de la bugetul de 
stat. Vă imaginați cu câtă 
anevoie reușim să încasăm 
contravaloarea lucrărilor 
prestate. De exemplu, E.M. 
Abrud ne datorează 2,5 mili
arde de lei de aproape un 
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an de zile. Dacă adăugăm și 
datoriile de la E.M. Roșia Po
ieni, cuantumul datoriei Com
paniei Naționale “Mininvest” 
Deva către noi este în fapt 
mult mai rnare. în total, crean
țele înregistrate în acest mo
ment la “Foricon" depășesc 7 
miliarde de lei, alterând func
ționarea normală a societății.

REP.: Care sunt principa
lele lucrări în care ați fost an
grenați în acest an ?

apă în localitățile Roșia, 
Ceica, Vașcău, Curățele, lu
crările reprezentând cumulat, 
o valoare de cca. 3, 5 mili
arde de lei. Amintesc aici și 
construirea Centrului de co
mandă de la Hidroelectrica 
Sebeș, obiectiv ce însumează 
3 miliarde de lei. Revenind la 
ce declaram înainte, observați 
că nu ducem lipsă de anga
jamente, “Foricon” reușind să- 
și atragă comenzi potrivite an-

Dialog cu dl ing. Octavian Mihâilâ - director la
S.C "Foricon" S.A. Deva

O.M.: Am abordat o gamă 
extrem de largă de obiective 
specifice domeniului con
strucțiilor. Executăm drumuri 
tehnologice în zona Rîu Mare- 
Retezat, o investiție totală de 4 
miliarde de lei. Șantierul nos
tru din județul Arad a construit 
sediul primăriei Cernei, lu
crare finalizată în acest an. în 
localitatea Sebiș este în curs 
de execuție sediul primăriei și 
un complex cultural, investiție 
ce depășește 2 miliarde de 
lei. Șantierul "Foricon” din Bi
hor este angrenat în construi
rea rețelelor de alimentare cu

vergurii și potențialului său.
REP.: N-a venit încă timpul 

capitalului privat în abordarea 
unor investiții de mai mare 
anvergură ?

O.M.: Locul capitalului pri
vat pe piața marilor investiții a 
rămas aceiași în toți acești 
ultimi ani. Adică unul de foarte 
mică importanță. Cerințele 
specifice firmelor cu capital 
privat sunt de obicei satisfă
cute de micile firme de con
strucții.

REP.: Veți trimite în șomaj 
oamenii pe perioada sezonu
lui rece ?

Agonia mineritului 
românesc

Dintotdeauna, aproape 
în toată lumea, cea mai ma
re parte a mineritului este 
nerentabilă, fiind subven
ționată de stat. Asemenea și 
în România. Numai că la/ioi 
pierderile în domeniu sunt 
mult prea mari, atât din ca
uza calității reduse a mate
riilor prime extrase și pre
lucrate, a tehnologiilor rudi
mentare folosite și, ca ur
mare, a randamentelor scă
zute și a consumurilor ener
getice exagerate, cât și a 
unor cheltuieli conexe venite 
din diferite sporuri și privi
legii pentru truditorii secto
rului. Neglijat zeci de ani, 
pompându-se fără noimă și 
fără perspectivă sume uria
șe în minerit, cu deosebire în 
industria carboniferă și a 
substanțelor neferoase, s-a 
ajuns astăzi la imposibilita
tea subvenționării sale în 
integralitate, a suportării de 
pierderi imense în van.

■

Cărbunelui Ploiești. Adău
gând și dobânzile și pena
litățile acumulate în timp, 
pierderile celor trei companii 
se ridică în prezent la 4500 
de miliarde de lei.

Ministrul Industriei și Co
merțului, pedistul Radu Ber- 
ceanu, a declarat fără echi
voc că se va trece foarte cu
rând, încă din această lună, 
la aplicarea măsurilor amin
tite de reformă, în cele trei 
companii naționale, inclusiv 
la închiderea unor unități, 
sperând ca în acest fel să se 
reducă peste o treime din 
volumul pierderilor acestora. 
Durul ministru reformator a 
mal spus că aceste măsuri 
vor fi însoțite de altele de 
contracarare a efectelor so
ciale, cu un control riguros 
al plăților compensatorii, 
însă pe acestea nu le-a no
minalizat - dovadă că nu se 
știu, deci nu există -, lăsân- 
du-le în searr.s Ministerului

X. j

JPRIJIN 
PENTRU 
IMM-URI

Guvernul României a 
mandatat Ministerul Finan- 

| țelor să negocieze înche
ierea unui acord de împru
mut și finanțare cu Banca 
Kreditanstalt Fur Wieder- 
aufban din Germania, de 10 
milioane DM, în sprijinul în
treprinderilor mici și mijlocii 
din țara noastră. Fondul re
prezintă un împrumut de 
8,5 milioane DM și o contri
buție financiară nerambur
sabilă de 1,5 milioane DM 
și va fi administrat de o ban
că internațională impor
tantă.
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Mineritul, asemenea tutu
ror activităților și unităților 
nerentabile și fără viitor, se 
află azi la ora adevărului. Es
te ora impusă de reformă, 
proces dureros, care presu
pune, în mod obiectiv și ne
cesar, aplicarea neîntârziată 
a cortegiului de măsuri co
respunzătoare - restructu
rarea, privatizarea, lichida
rea -, pentru a salva și dez
volta unitățile viabile. La 
acest moment de răscruce; 
mineritul primește lovitura 
cea mai dură - închiderea 
abatajelor. Mândria de ieri a 
județului Hunedoara - in
dustria extractivă - este azi 
durerea lui cea mai mare. 
După analizarea situației a 
16 societăți naționale, com
panii sau regii autonome, 
trei dintre ele înregistrează 
cele mai mari pierderi, câte 
600 de miliarde de lei fie
care: Societatea Națională a 
Cuprului, Aurului și Fierului 
“Mininvest" Deva, Compania 
Națională a Huilei Petroșani 
și Compania Națională a

Muncii și Protecției Sociale 
și a Ministerului Finanțelor. 
Ceea ce se cunoaște însă 
este că mai multe mii de mi
neri din județul nostru vor 
ajunge șomeri, iar pe ver
ticală (fiind vorba de minerit) 
și pe orizontală alte mii de 
oameni care conlucrează cu 
industria extractivă vor avea 
aceeași soartă. în plină 
iarnă, în prag de Sărbători, 
fără perspectiva zilei de mâi
ne, când se va termina bru
ma de bani acordată la lichi
dare.

Și se mai știe hotărârea 
sindicatelor, deopotrivă a Li
gii Solidaritatea ’92 din Deva 
și a Ligii Sindicatelor Miniere 
din Valea Jiului, de a nu ac
cepta sub nici un motiv pu
nerea în practică, urgent și 
nechibzuit, a acestor măsuri. 
Ce se va întâmpla rămâne 
de văzut. Decizia guvernan
ților de a face reforma este 
acum mai fermă ca nici
odată. Altminteri, țara întrea
gă se va dezechilibra dra
matic.

Datoriile din
minerit vor fi

i 
t
i

I 
I
Ireeșalonate

Ministrul Industriei și Co-J 
!imerțului, Radu Berceanu, a(
I > anunțat, într-o discuție cu Ma- > 
IJrin Condescu, președintele J
II Confederației sindicatelori 
|«miniere că datoriile restante' 
. J către bugetul de stat și bu-j 
*i getul asigurărilor sociale alei 
I■ companiilor naționale și so-' 
| J cietăților comerciale din mi-J 
| ■ nerit, generate de blocajul ■ 
• 'financiar, vor fi reeșalonate' 
?Jpe o perioadă de 5 ani, iar J 
11 penalitățile aferente înregis-i 
|'trate la data actuală se vor' 
|J anula, în baza unui act nor-j 
iimativ inițiat de sus-numitul i

J' minister. •
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Ziarul nostru a anunțat 
la timpul potrivit că.în data 
de 26 noiembrie a.c. a avut 
loc, la Deva, reuniunea pri
vind înființarea Agenției de 
Dezvoltare Regională din 
cadrul Regiunii de Dezvol
tare V Vest-România, con
stituită în luna noiembrie 
1998, cu participarea ju
dețelor Arad, Caraș Se
verin, Timiș, Hunedoara, 
între principalele atribuții 
ale ADR se situează nomi
nalizarea și organizarea zo
nelor defavorizate, potrivit 
Ordonanței de Urgentă nr. 
24/1998.

Cum județul Hunedoa
ra este unul dintre cele 
mai industrializate din ța
ră, iar mineritul și siderur
gia - aflate în proces acce
lerat de restructurare și 
reorganizare - au ponde
rea cea mai mare, Consi
liul județean și consiliile 
locale^înconlucrarecu

Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere 

prin organismele sale 
subordonate din teritoriu -, 
au inițiat măsuri și acțiuni

cuprinzând localitățile: Pe
troșani, Aninoasa, Lupeni, 
Petrila, Uricani și Vulcan;

- Zona minieră Deva- 
Brad, cu 136.718 locuitori, în

zonele defavorizate 
I - EXTREMA URGENȚA
corespunzătoare în vederea 
nominalizării unor zone de
favorizate. Astfel, 32 de con
silii locale au înaintat docu
mentațiile pentru înființarea 
a trei zone defavorizate, care 
cuprind 400.762 de locui
tori, reprezentând 76,4 la 
sută din populația județului.

După cum se menționea
ză într-o informare primită de 
la Consiliul județean, acestea 
sunt:

- Zona minieră Valea Jiu
lui, cu 162.665 de locuitori,

perimetrul căreia se află lo
calitățile: Deva, Brad, Baia 
de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, 
Buceș, Bucureșci, Certeju 
de Sus, Crișcior, Hărău, 
Luncoiu de Jos, Răchitova, 
Ribița, Tomești, Vălișoara, 
Vețel;

- Zona siderurgică Hune- 
doara-Călan, cu 106.781 lo
cuitori, care include loca
litățile: Hunedoara, Călan, 
Teliucu Inferior, Ghelari, Bu- 
nila, Lelese, Lunca Cernii, 
Bretea Română, Toplița.

Documentațiile, întocmi
te în baza metodologiilor sti
pulate în Ordonanța de Ur
gență privind Regimul Zone
lor Defavorizate, vor fi revă
zute și completate în con
textul aplicării măsurilor de 
restructurare, reorganizare, 
disponibilizare a forței de 
muncă, aflate în atenția ime
diată a organelor abilitate, 
după care va urma parcursul 
legal pentru adoptare: Agen
ția pentru Dezvoltare Regio
nală, Agenția Națională pen
tru Dezvoltare Regională, 
Consiliul Național pentru 
Dezvoltare Regională, Gu
vern. Drum lung și anevoios, 
care ar trebui urgentat, în toa
te componentele sale, având 
în vedere impactul social dur 
pe care-l are reforma asupra 
unor largi categorii profesio
nale, care deja își manifestă 
nemulțumirea prin ample și 
diverse acțiuni de protest, de 
luptă sindicală.
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Jucati-vă pe «
Industria jocurilor pentru 

computere este cu siguranță 
una dintre ramurile cele mai 
explozive din cadrul marii in
dustrii de software (industria 
producătoare de programe 
pentru calculatoare). Milioane 
de jocuri, începând de la 
clasicul X și 0, și până la ultra- 
performantele jocuri tridimen
sionale, există pentru a înflă
căra imaginația și spiritul com
bativ al împătimlților. Deși tot 
mal performante, jocurile au 
atins totuși un prag. Este vorba 
despre dorința de întrecere cu o 
persoană șl nu cu un computer. 
Jocurile clasice nu-ți oferă a- 
ceastă posibilitate.

Odată cu evoluția Inter
natului toațe barierele par a 
fi depășite. Acum, jocurile se 
pot rula direct prin interme
diul Internatului și, cel mai 
important aspect, ele pot fi 
interactive. Poți să joci stând 
în fotoliu, iar oponentul tău 
poate fi în America sau în A- 
ustralia. însă, până s-a ajuns 
la acest pas a fost nevoie de 
nenumărate încercări, mai 
mult sau mai puțin reușite. A 
fost nevoie de programe care 
puteau rula aplicații dinami
ce, cu sunete și cu mișcare. 
JAVA și DHTML au reușit 
doar parțial, însă misiunea a 
fost dusă până la capăt de 
compania Macromedia. Pro-

INTERNET!
gramul realizat de către aceș
tia se numește Shockwave și 
este distribuit gratis pe Inter
net. Este plug-in, adică rulea
ză în „spatele" unui browser, 
ajutându-l să înțeleagă pa
ginile destinate încărcării cu 
respectivul plug-in. Deși apă
rut de puțină vreme, Shock
wave are peste 35 de milioa
ne de utilizatori în întreaga 
lume, devenind standardul 
multimedia pentru Internet. 
Softul care permite proiec
tarea și generarea de pagini 
cu conținut Shockwave este 
Macromedia Director Studio, 
fiind o soluție Integrată pentru 
realizarea de componente 
multimedia.

Cei de la Macromedia au 
creat pe Internet un site inter
activ (http://www.shockrave.- 
com), gazdă a numeroase a- 
plicații multimedia. Jocurile 
sunt extrem de numeroase și 
clasate pe categorii. Tot în a- 
ceastă pagină pot fi rulate fil
me de desene animate sau 
poate fi creată muzică într-un 
studio virtual. Din păcate, 
Shockwave nu rulează pe sis
temele mai vechi, fiind nece
sar cel puțin un Pentium 133 
MHz și un modem 28.8 Kb/s. 
în caz contrar pot apărea blo
caje ale sistemului. Site-ul 
Macromedia este http:// 
www.macromedia.com.

Din activitatea

deveana

''Mihai, 3 ani, prea mic pentru o căciulă atât '
de mare...

Foto: Traian MÂNU 
yK.

Cu vreo doi ani în 
urmă, tot la o sărbă

toare a zilei persoanelor cu 
handicap, am văzut primele 
tablouri semnate de Gheor- 
ghe Ionel Golcea, din Brad, 
l-am recunoscut stilul la re
centa sărbătoare de profil, 
deși ceva în pictura lui s-a 
schimbat. Și acum ea abundă

I Din anul școlar viitor - piațâ libera | 
j a manualelor școlare pentru licee | 
_ în învățământul primar și 30 de zile. La clasă vor putea fi J
■ gimnazial, potrivit legii, manua- 
| lele se distribuie gratuit, însă 
| elevii liceelor și școlilor pro
cesionale trebuie să cumpere 
! de pe piață manualele școlare. 
I Se asigură gratuitate doar pen- 
| tru elevii care provin din familii 
| al căror venit lunar pe membru
■ este egal sau mai mic decât 
! salariul minim pe economie. 
I Din anul școlar viitor, elevii de 
| liceu vor putea să aleagă între 
| mai multe manuale alternative. 
I Editorii români sau străini tre-
■ buie să depună la Ministerul 
I Educației Naționale manus- 
| crisul complet al manualului,
■ aprobarea sau respingerea a- 
^cestuia făcându-se în cel mult

folosite numai acele manuale ■ 
care au aprobarea MEN. Ale-1 
gerea manualelor va fi făcută | 
de către cadrele didactice sau ■ 
de către elevi, la recomanda- ! 
rea profesorilor.Orice imixtiune I 
a factorilor administrativi (ins-1 
pectori școlari, directori de | 
școli etc.) în alegerea manua-. 
lului va fi sancționată. Până la 1 J 
septembrie 1999, MEN va crea I 
și va pune în funcțiune un me-1 
canism adecvat pentru asigu- ■ 
rarea de manuale gratuite j 
pentru elevii de liceu care I 
provin din familiile sărace; o I 
soluție în acest scop ar putea fi | 
acordarea către familii a unor ■ 
bonuri de valoare.

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

Liceul 
tehnologic
Printre măsurile reformei 

învățământului se numără și o 
nouă structură a formării pro
fesionale, prin intermediul liceu
lui tehnologic.

Ținând seama de planul-ca- 
dru de învățământ proiectul 
prevede ca liceele tehnologice 
să aibă în primul an de studiu - 
clasa a X-a - trei profiluri prin
cipale: servicii, resurse naturale 
și protecția mediului, tehnic. Din 
clasa a Xl-a se va realiza o divi
zare a profilurilor (economic- 
administrativ și turism, asistență 
socială, agro-industrial și pro
tecția mediului, mecanic, electric 
și lucrări publice). Specializarea 
se va produce în clasa a Xll-a 
iar clasa a Xlll-a se va organiza 
în vederea atestării unui nivel 
de calificare.
•- .............. —■ — . <:

Tinerii cercetași deveni, 
membri ai Centrului local Deva 
din cadrul Organizației Naționale 
“Cercetașii României”; au parti
cipat la începutul lunii decembrie 
probabil la ultima lor acțiune din 
acest an. Cu prilejul Zilei Națio
nale a României, la Alba lulia au 
fost reprezentate 22 de centre 
locale din țară, întâlnirea cerce- 

tașilor fiind de această dată însoțită de un program 
mai amplu, desfășurat pe parcursul câtorva zile 
(28 nov.-1 dec.).

Astfel, la activitățile propuse de organizatori (pe 
lângă jocurile specifice), fiecare grup participan*  a 
prezentat un aspect specific zonei din care venea, 
cercetașii deveni obținând locul al lll-lea, cu punerea 
în scenă a legendei Cetății Devei. Tot cu acest prilej, 
el au prezentat proiectul derulat în luna august, în 
colaborare cu cercetași francezi ("Latinitatea - 
moștenire comună a popoarelor francez și ro
mân"), probă la care primul loc a fost ocupat de 
Centrul local Hunedoara, cu o temă referitoare la 
eclipsa de soare de anul viitor.

Astfel, acțiunea desfășurată la Alba lulia mar
chează sub o altă formă șirul manifestărilor cu 
caracter social, ecologic, cultural și sportiv sus
ținute în acest an de rercetașii deveni.

Sistemul de 
plată a 

salariilor și 
burselor din 

învățământ va 
fi modernizat

Conform unui ordin al 
Ministrului Educației Națio
nale, plata salariilor în Tnvă- 
țământ și a burselor se va 
face sub forma transferului în 
contezi oersonale și prin in
termediu! cârdurilor banca
re. Peniru instituțiile de învă
țământ supenor, această ac
țiune se va încheia până la 1 
februarie 1999, pentru șco
lile și liceale din mediul ur
ban până la 1 martie 1999, 
Iar pentru cele din mediul 
rural până la 15 aprilie 1999. 
Ministerul Educației Națio
nale șl Instituțiile din rețeaua 
sa nemijlocită vor încheia o- 
perațiunea trecerii plăților în 
forma transferului în conturi 
personale și a folosirii cârdu
rilor bancare până la 1 mar
tie 1999.

' r------ - -=■
Ionel se declară optimist și 

animat de dorința de a se afir
ma în arte plastice, dar și în mu
zică. Visează să facă video- 
clipuri și coperte de discuri. Și 
în timp ce majoritatea oame
nilor e preocupată de partea 
materială a vieții, Ionel se inte
resează de spiritual, în ultimul 
timp l-a atras paranormalul. în
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MUSIC BOX
SIMPLY RED 
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PICTURR CRRE DEEDDIFICR
SUFLETUL
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în simboluri dar parcă s-a cla
rificat, tonul său e mai optimist.

Discuția cu tânărul pictor 
autodidact mi-a confirmat ob
servația. Acum se simte mai 
bine decât atunci când l-am 
cunoscut, pielea sa e mai re
zistentă la răniri, este mai ac
tiv și slăbiciunile nu-l mai în
cearcă aproape niciodată. 
Această îmbunătățire trans- 
pare și în lucrările sale prin 
care dorește să spiritualizeze 
oamenii. Și crede că poate 
face acest lucru deoarece în 
tablouri își imortalizează su
fletul. Picturile sale devin ast
fel decodificări ale sufletului 
prezentat inclusiv cu valen

țele sale negative.___________

acest mod, spune el, “radio
grafiază” oamenii, percepe 
ceea ce-l înconjoară. Expoziția 
de la Deva, deși a fost expusă 
publicului doar câteva ore, a 
fost pentru el un succes. Din 
cele 25 de tablouri expuse dl 
primar Mircia Muntean a cum
părat 3: “Aura energetică", “Fre
nezie de primăvară” și “Stratul 
eteric șablon". Creatorul lor era 
fericit chiar dacă pictându-le nu 
s-a gândit că le va vinde. A pic
tat, și o face în continuare, pen
tru că astfel simte că poate să- 
și exprime cel mai bine trăirile, 
pe care îi este imposibil să le 
transcrie în cuvinte dar la înde
mână când e să le "prindă” în 
forme și culori.

Pagină realizată de
Viorica ROMAN, Georgeta BÎRLA, Andrei NiSTOR
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Life nu este departe de exuberanța juvenilă a lui Picture Book și 
nici de prospețimea unor albume ca Men And Women și A New 
Flame. Nu trebuie însă omis Stars care în ciuda unor critici răutăcioase 
este un amestec ingenios de balade și piese ritmate fiind noua direcție 
spre care se îndreaptă grupul Simply Red.

Mick Huckhnall a păstrat pe Life influențele de bază care au dat 
contur aparițiilor discografice anterioare în special r&b american de la 
începutul anilor 70 (Marvin Gave și Teddy Pendergrass), evocat de 
You Make Me Believe și So Many People, însă a introdus și reggae 
(Hillside Avenue și Out On The Range) și chiar ritmuri africane în piesa 
We're In This Together la care a participat Hugh Masekela (flugelhorn). 
Mai sunt și câteva piese promițătoare cum ar fi So Beautiful și Remem
bering The First Time (un pop drăguț). Pe Life sunt incluse piesele: You 
Make Me Believe/ So Many People/ Lives And Loves/ Fairground/ 
Never Never Love/ So Beautiful/ Hillside Avenue/ Remembering The 
First Time/ Out On The Range și We're In This Together.

La 11 decembrie 1995 un nou extras pe single intitulat Remem
bering The First Time a figurat pe locul 22 în UK. în clasamentele finale 
pe 1995 publicate de revista britanică MNE albumul Life figurează pe 
locul 4, iar piesa Fairground pe 6.

După apariția lui Life, Hucknall renunță la producătorul Stewart 
Levine și se desparte de o prietenă la care ținea foarte mult pentru a 
putea porni în turneul promoțional ce va dura aproape un an. Noul 
turneu a început în țările europene unde grupul are mulți fani: Anglia, 
Franța, Germania și Italia (a cântat în luna februarie la celebrul festi
val de la San Remo). Simply Red a cântat în martie '96 în Emiratele 
Arabe Unite, Japonia și în Australia. La 13 iunie 1996 grupul revine în 
Europa susținând un concert în Budapesta. Pe parcursul turneului au 
apărut pe piață singles-urile Never Never Love (No. 18 în UK la 
19.02.1996) și We’re In This Together (locul 11 la 17.06.1996).

La încheierea turneului Hucknall îi concediază pe toți membrii 
grupului anunțând că va realiza un best of. Deși jurase că nu va 
scoate niciodată o culegere de hituri, Mick recurge la acest lucru 
considerând că se încheia o pagină din viața lui și trebuia să ofere 
ceva fanilor. Apărută la 14 octombrie 1996, culegerea intitulată “Grea
test Hits” a figurat pe locul 1 în UK și a ocupat locul 116 în Billboard. 
Alături de vechile compoziții, pe culegere figurează și o piesă nouă 
intitulată Angel, cover după Aretha Franklin (No. 4 în UKIa 4.11.1996) 
în care Hucknall este acompaniat de Refugees Camp Allstars (Wyclef 
Jean, Pras Michel, Lauryn Hill și Jerry ‘Pe-Bass’ Duplessis), (va urma) 

Horia SEBEȘ AN

*

CUNOAȘTEREA UNEI LIMBI STRĂINE DE CIRCULAȚI E - 
OBLIGATORIE PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Ministrul Educației Naționale, prof. univ. Andrei Marga, a semnat 
de curând un Ordin care aduce modificări metodologiei de susținere 
a examenului de finalizare a studiilor în învățământul superior de 
scurtă și de lungă durată. Legislația actuală din România prevede că 
învățământul superior de scurtă durată se finalizează printr-un 
examen de absolvire, iar învățământul superior de lungă durată 
printr-un examen de licență. MEN a decis ca structura examenului 
de absolvire să fie aceeași cu a licenței, constând din: 1) proba 
generală, adică un examen de cunoștințe fundamentale pentru 
domeniul respectiv de pregătire; 2) proba de specialitate care constă 
într-un examen de cunoștințe de specialitate; 3) susținerea lucrării/ 
proiectului de diplomă. Disciplinele la care se susțin examenele, 
tematicile și’bibliografiile se stabilesc de către senatele universităților 
la propunerea consiliilor facultăților, conform cu planurile și pro
gramele de învățământ după care au studiat absolvenții. în plus, 
absolvenții studiilor de lungă durată trebuie să demonstreze și com
petența comunicării într-o limbă de circulație internațională, pre
zentând la înscrierea în concurs un Certificat de Competență 
Lingvistică eliberat de Catedra de limbi străine.

începând din anul universitar 1999-2000, examenul de licență va

v
conține și un examen de competență lingvistică pentru o limbă de 
circulație internațională. Notarea se va face prin calificative (“admis" 
sau “respins”). Examenele de licență se organizează numai la 
specializările acreditate, aici susținându-și licențele și absolvenții 
unor instituții de învățământ superior care au doar autorizație 
provizorie de funcționare; arondarea lor va fi stabilită de către 
MEN.În fiecare an universitar vor fi organizate două sesiuni pentru 
examenul de finalizare a studiilor, în iunie-septembrie și ianuarie- 
februarie.Acest examen poate fi repetat conform prevederilor Legii 
84/1995, probele promovate în sesiunea anterioară fiind 
considerate promovate. Media minimă este 6.00, calculându-se ca 
medie aritmetică între media probelor examenului de licență- 
absolvire și media obținută la susținerea lucrării/proiectului de 
diplomă.

în urma promovării examenului de licență, absolvenților învă
țământului superior de lungă durată li se eliberează Diploma de 
licență, iar celor care nu promovează li se eliberează la cerere un 
Certificat de absolvire universitară de lungă durată. Aceste precizări 
sunt valabile și pentru absolvenții promoțiilor anterioare, care nu și- 
au finalizat studiile până la apariția Ordinului.
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Old gând și o

poantă £a

“Să nu atârni de altul, ci 
bazează-te mai degrabă pe 
tine însuți; ai încredeie în 
propriile tale silințe. Supu
nerea față de voința altuia 
pricinuiește suferință; ade
vărata fsricire stă în inde
pendență."

- Tmerii căsă
toriți s-au luat din ! 
dragoste?

- Nu, din ură!
- ?
- Ea ura singurătatea ș: 

el ura sărăcia.
\>

http://www.shockrave.-com
http://www.macromedia.com
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vinde încălțăminte de iarnă 
din piele și încălțăminte la 
prețuri avantajoase. Tel. 069/

• Zuga Angelica cheamă în 
judecată pentru divorț pe Zuga 
Pavel la Judecătoria Orăștie 
în data de 23.12.1998, ora 
9,00. (4922)

ANIVERSARI
PIERDERI

431168.
• “La mulți ani fericiți” și viață 

liniștită, pentru Anișoara 
Șovăială. Nuți. (5356)

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

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând convenabil 
garsonieră, Deva, Eminescu, 
bl.C.2, etaj 4, ap.55, sc.C, 
(vizavi de unitatea militară), 
45 milioane, negociabil. Tel. 
218225(4052)

• Dețin’spațiu producție 
industrie alimentară. Caut 
investitor. Vând abator au
torizat, situat în fermă pro
ducție vegetală. Vând trac
toare U 650 și diverse agre
gate agricole. Tel. 092 
777302(5352)

• Cumpăr apartament 2 
camere sau garsonieră, 
zonă bună, în Hunedoara,

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (110.000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(OP.191)

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, 
format A3, minimum 20 copii 
pe minut. Ofer 300 000 lei/ 
buc. Tel. 092/403863 (OP)

• Cedez contract Snack- 
Bar, 70 mp, cu sau fără dotări, 
preț xnegociabil. Tel. 092 
294268, 092 294258 (4325).

• Cumpăr motor Liaz. Tel. 
092 356285, 092 405425. 
(3366)

... . -- - --

• Cumpăr telefoane 
celulare GSM defecte, 
sparte, codate sau blocate. 
Tel. 094/859958 (4339)

• Pierdut chitanțier seria B- 
ALD nr. 7774325 ’- 7774350. 

Se declară nul. (8862)
• Pierdut legitimație serviciu 

pe numele Dostețan Chinciu 
Gabriela, eliberată de Primăria 
Hunedoara. Se declară nulă. 
(3776)

i COMEMORĂRI

• Azi e un an de când am 
dat spre odihnă veșnică 
pământului după datina 
strămoșească trupul lui

OPRISE TRAIAN
din Pui.
Doamne, te rugăm să-i 

primești sufletul în fireasca 
împărăție ca el să vegheze din 
eternitate. Soția și copiii. (4401)

%

MODERN

PRACTIC

SIGUR

SILENȚIOS
ECONOMIC

INTR-UN CADOU WHIRLPOOL

preț acceptabil. Tel. 230766, 
după ora 18 (4295)

• Vând apartament cen
tral, 3 camere, decomandat, 
etaj 4, gresie, faianță, garaj, 
boxă, preț 25.000 DM. Tel. 
218216(5351)

• Vând casă în Orăștie. 
Tel. 212995, relații după ora 
16. (3984)

• Vând urgent apartament 
3 camere, zonă centrală 
(lângă Lido), etaj 1, 25500 
DM. Tel. 227589 (3989)

• Vând tractor 445 și plug 
nou. Vețel, nr.109, preț ne
gociabil. (3986)

• Vând Dacia 1300. Relații 
la tel. 718434, toată ziua. 
(3775)

• Vând tractor Brașov 34 
CP, fabricat 1986, cu dublă 
tracțiune. Inf. tel. 247169, după 
ora 19,00.(4923)

• Vând Dacia, fabricație 
1986,0.1., V.T. Inf. tel. 241737

OFERTE UE 
SERVICII

• Execut zugrăveli lavabile 
și semilavabile, prețuri 
avantajoase. Tel. 622133 
(5357)

• Căutăm colaboratori 
pentru prezentări turistice în 
Deva. Nu implică muncă de 
teren. Tel. 056/ 292936, orele 
10-14. (3777)

DIVERSE

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Cristal Pan Corn 
SRL Deva anunță începerea 
demersurilor pentru obținerea 
acordului de mediu pentru 
magazinul de produse indus
triale, situat în b-dul Decebal, 
bl.C, parter. Eventualele sesizări 
se depun la sediul APM Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 25.(4298)

• Soția Maria, copiii Doru, 
Gina Galea, ginerele Petru și 
nepoții Cristina și Lorena cu 
adâncă durere în suflet 
anunță trecerea în neființă a 
celui care a fost

I0AN ȘOIT
un bun soț, tată, socru și 
bunic. Dumnezeu să-l odih
nească. îți vom păstra o vie 
amintire. Corpul neînsuflețit 
se află la Casa Mortuară din 
str. Eminescu, Deva. înhu
marea va avea loc astăzi, 16 
decembrie 1998, ora 12, în 
Cimitirul Bejan. (5355)

• Cu adâncă durere soția 
Ica, fiul Radu anunță trecerea 
în neființă, la 14 decembrie 
1998, a celui care a fost

ec. BOTA OLIMPIU
Dumnezeu să-l ierte!

MODERN
Noua mașină de spălat 
WHIRLPOOL are o gamă largă 
de programe, care permit 
spălarea impecabilă a țesăturilor 
din lână și mătase.

PRACTIC
Este mașina de spălat cu cea mai 
mare deschidere (30 de 
centimetri). Accesul simplu la 
tambur ușurează încărcarea și 
descărcarea rufelor.

SILENȚIOS
Noua mașină de spălat 
WHIRLPOOL are acum

amortizoare telescopice și un nou 
sistem de echilibrare pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea 
zgomotului.

SIGUR
Un filtru special reține obiectele 
solide, uitate accidental în 
buzunare, care ar putea deteriora 
mașina.

ECONOMIC
Sistem antișifonare, sistem de 
control antispumă și sistem de 
control dinamic al consumului - 
toate pentru a utiliza mai eficient 
resursele dvs.

Parteneri autorizați:
• ALTEX - Bd. Dacianr. 6bis/Str. I Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT- Str. Avram lancu Bl. HI, parter, Deva • 
DOMUS - Str. Mihai Vitcazunr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, Pctroșani/Str. Mihai Viteazu nr. 44, 
Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11 A/Str. N. Bslccscu nr. 11 • MAG. MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, 
Deva • MAG. ZASS - Str. Avram lancu nr. 9, Hunedoara • SI LOG ELECTRONICS - Bd, Decebal Bl. S, parter, Deva • 
SIMAL-Bd. Decebal, Complex Com, Deva *TRANSERNA-Str.  1 Decembrie 1918, nr. 109 A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII

/.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcția de Telecomunicații
9 9

Hunedoara
Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de servicii telefonice, Direcția 

de Telecomunicații Hunedoara comunică programul pentru încasarea 
facturilor telefonice în perioada 16 decembrie 1998 - 24 decembrie 1998 
în județul Hunedoara:

ZILNIC 8 - 21; SÂMBĂTĂ B - 20: DUMINICĂ 8 - 13

sau Geoagiu, 306. (4924)
• Vând convenabil 3 Dacia 

1310, fabricație 1980, 1989, 
1990, înmatriculate. Tel. 094 
694368 (8861)

• Vând BMW 535 i, fa
bricație decembrie 1988, full 
extra, preț 15500 DM, 
negociabil. Tel. 092 365083 
(5358)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru orice tip de 
autovehicule autohtone și im
port. Sîntuhalm, Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 092 
321691,219167(4256)

• Vând armă de vânătoare, 
calibrul 12, Schull. Tel. 
225185, 094 569003, mobil 
Deva.(4297)

• Vând cruce marmură, preț 
1.300.000. Deva,str. A.Vlaicu, 
nr.112 (4296)

• Vând uși apartament, 
cadă baie, mobilă, tejghea bar. 
Tel. 260091 (4299)

• Vând cameră video HI 8 
Sony, 1998. Tel. 092700373 
(3991)

• Vând scândură plus 
foastăne de brad. Inf. Căstău, 
nr. 98. (4925)

ABONAMENTUL LA CUVÂNTUL LIBER"
______________________________________ ___________________________________ 1

SIDA - o boală ce trebuie să 
ne intereseze pe toți

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a in
tra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IANUARIE 1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOITI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă 
facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac 
la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este de 
126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plu^ taxele 
poștale. Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare 
a ziarului nu vor afecta valoarea abonamentului 
contractat.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

— ———— ' —

, SIDA -o boală incurabilă pro
vocată de un virus cunoscut 
sub numele de “Virusul Imuno- 
deficienței Dobândite" (HIV). Vi
rusul distruge sistemul de apă
rare al organismului. Bolnavii de 
SIDA mor pentru că organismul 
lor nu mai poate lupta cu alte boli 
grave.

Oamenii infectați cu HIV pot 
trăi de obicei mulți ani fără nici 
un simptom al bolii, pot arăta și 
se pot simți perfect normali și 
sănătoși. Dar orice persoană 
infectată cu HIV poate transmite 
altora virusul.

SIDA este ultima etapă a in
fecției cu HIV. Boala apare, în 
medie, după 7 până la 10 ani din 
momentul infectării cu HIV. SIDA 
nu este o boală care se poate 
vindeca, deși au apărut unele 
medicamente care pot menține în 
viață, într-o stare de sănătate mai 
bună și mai multă vreme, bolnavii 
de SIDA. Orice persoană care 
bănuiește că poate fi infectată 
cu HIV trebuie să meargă la me
dic sau la un centru de testare 
SIDA. Este vital ca cei ce sunt 
purtători ai virusului să învețe 
cum să prevină infectarea altor 
persoane și să primească sfaturi 
privind modul de îngrijire a pro
priei sănătăți.

HIV se poate transmite de la 
o persoană la alta printr-un nu
măr limitat de căi:

‘Prin contact sexual, în timpul 
căruia sperma sau lichidul vaginal 
al persoanei infectate pătrunde în 
organismul celeilalte persoane. 
HIV se poate transmite pe aceas
tă cale de la bărbat la bărbat, de 
la bărbat la femeie și de la femeie 
la bărbat. 9 din 10 cazuri de 
infecție la adulți s-au transmis 
prin contact sexual.

‘Prin folosirea acelor sau se
ringilor nesterilizate.

‘Prin transfuzii sanguine, dacă 
sângele sau alte produse sanguine 
nu au fost testate pentru HIV.

‘De la o femeie infectată la 
fătul ei. Dacă o mamă este in
fectată cu HIV există riscul ca 
prin alăptare să transmită virusul 
copilului. Dar acolo unde alte boli 
și malnutriția sunt o cauză de de
ces, renunțarea la alăptat este un 
risc și mai mare. în aceste condiții 
este mai sigur pentru copil să fie 
alăptat, chiar dacă mama este 
purtătoare HIV.

Nu vă puteți infecta numai 
prin faptul că ați stat aproape 
sau ați pus mâna pe cei infectați 
cu HIV. îmbrățișările, strângerea 
de mână, tușea sau strănutul nu 
sunt căi de transmitere ă viru

sului HIV. Virusul nu se poate 
transmite prin folosirea scau
nelor de toaletă, telefonului, far
furiilor, paharelor, lingurilor, aș- 
ternuturilor de pat, bazinelor de 
înot sau băilor publice.

Toți părinții trebuie să spună 
copiilor lor cum se transmite 
HIV. în afara protecției personale 
și a partenerului dumneavoastră, 
puteți contribui și la protejarea 
copiilor dumneavoastră împo
triva HIV, asigurându-vă că știu 
cum se pote preveni infectarea 
cu virusul HIV și transmiterea 
acestuia.

Copiii trebuie să cunoască și 
modul în care nu se transmite 
HIV. Trebuie să le spunem co
piilor că nu există nici un risc de 
a se contamina cu HIV dacă au 
relații sociale obișnuite cu copiii 
sau adulții infectați cu HIV. Copiii 
trebuie încurajați să fie înțe
legători cu cei care sunt infec
tați cu HIV.

Toți oamenii pot contribui la 
efortul general de a opri trans
miterea HIV generației urmă
toare.

Laboratorul de 
Promovare a Sănătății și 

Educație pentru Sănătate 
Deva
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Agenția de Turism 
sc sa

organizează
E> Curse ocazionale Deva - Bekescsaba 

la 106.000 lei/ persoană.
E> Transporturi internaționale în colabo

rare cu firma Touring, oriunde în Europa.

Informații la telefoanele 212160, int. 123, 
216312.

- ■ ... . . dj

Societatea Națională a Apelor Minerale 
SA intenționează să obțină autorizația de 
mediu pentru exploatarea apei minerale 
din zăcămintele BOHOLT, BĂCÂIA, 
VAȚA - județul Hunedoara.

Eventualele propuneri sau contestații se 
depun ia Agenția Județeană de Protecție 
a Mediului Deva în termen de 30 de zile de 
la apariția anunțului.

[ SC “MATES” SA ]

Deva, str. Dorobanților, nr.34 I
Organizează licitație publică începând cu i 
data de 5 Ianuarie 1999, în fiecare marți, !

I ora 11,00, la sediul societății, pentru vânzarea I 
I de mijloace fixe casate și deșeuri de fier vechi. I 
L__________________J

Societate bucureșteană producătoare și 
distribuitoare de tubulatură și fitinguri din 
polietilenă și polipropilenă pentru rețele de 
apă, gaze și canalizare, caută pentru 
reprezentare în țară persoane dinamice și 
întreprinzătoare.

Se oferă salariu + comision și condiții de 
lucru atractive.

Doritorii pot trimite un CV la tel./fax: 221.20.75; 
221.28.39; tel. 092-560.727; fax 092-154.103.

HTEROPft producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Vinde avantajos marfă din stoc cu plata la 

vânzare. Tel. 716592 sau 716197, interior 10.

SC DE “PAZA” SRL Deva
județul Hunedoara

Asigură paza și supravegherea societăților 
comerciale, companiilor autonome, instituțiilor, 
magazinelor, însoțirea unor transporturi de 
valoare deosebită.

Societatea asigură, pe bază de contracte, PAZA ÎN 
COMUN a magazinelor particulare și de stat în toate 
orașele din județul Hunedoara, precum și în județele 
limitrofe, la prețuri negociabile.

Contactați-ne la telefonul 054/216617, sau la sediul 
societății din Deva, strada Andrei Șaguna, nr.1.

HTEROPR producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA

TmhWu SoMwlIm Or de 9(vuui
organizată de

S.C. ȘERB S.R.L. Deva, distribuitor en-gros și en-detail 
de țesături fine importate din Coreea, Japonia. 
Thailanda.

Scoate la licitație în luna ianuarie 1999>

spațiu pentru mic bufet de incintă.

2 Premii I
2 Premii II
2 Premii III
2 Premii IV

- candelabru în valoare de 1.200.000 lei
- covor în valoare de 1.000.000 lei
- pătură de lână în valoare de 700.000 lei
- țesături.textile în valoare de 500.000 lei

Tragerea la sorți va avea loc în data de 21 decembrie, 
ora 17 și va fi transmisă în direct la Radio Deva.
Condiții de participare: pentru a participa la tragerea 
la. sorți, trebuie ca în perioada 4-19 decembrie să 
cumpărați produse de minim 100.000 lei din 
magazinele noastre, situate în Deva. B-dul Decebal (la 
parterul magazinului Romarta) și pe strada 22 
Decembrie (lângă librăria Ovid Densușianu).

Societatea Comercială 
“AVRAMIANCU” SA Brad 
Organizează licitație deschisă cu 

strigare pentru vânzarea unor spații 
comerciale.

Licitația va avea loc în data de 21.12.1998, ora 12,00, 
la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 054/651826 sau la 
sediul societății.

producător de tricotaje tip lână

LUXTEN DEVA <1-
Tel/fax - 054 - 232008

SC MEROPA SA HDNEDOARA
Caută persoane pentru colaborare^ în 

vederea vânzării de produse în piețe. Tel: 
716592 sau 716197, interior 10.

La Balsa,

Două magazine satisfac 
cerințele cumpărătorilor

în localitatea Balșa mai locu
iesc la ora actuală aproximativ 
110 familii, respectiv 400 de per
soane. Populația este în general 
îmbătrânită, deoarece tinerii au 
ales viața la oraș. Principala 
ocupație a celor ce locuiesc aici 
este creșterea animalelor. Astfel, 
produsele de origine animală 
sunt nelipsite din fiecare gospo
dărie. Dar cu toate acestea, 
omului îi sunt necesare o serie 
de rfiărfuri alimentare și indus
triale pe care nu le poate pro
duce, și care se pot procura din 
magazine.

în prezent, în Balșa funcțio
nează doar două unități comer
ciale care încearcă să satisfacă 
cerințele cumpărătorilor. Ambele 
magazine sunt situate în centrul 
satului, stârnind concurența. Pri
mul magazin în care am intrat 
aparține Consumcoop Geoagiu. 
Dl Roman Bunea, gestionar, ne 
spunea că “aprovizionarea este 
făcută de către Consumcoop 
Geoagiu, se aduce marfă de trei 
ori pe săptămână, respecând 
cerințele cumpărătorilor. Omul 
poate găsi aici o gamă variată de 
produse, de la alimente până la 
încălțăminte. Pâinea desfăcută 
de către magazinul nostru este 
produsă de brutăria cooperativei 
șl este mereu proaspătă. în plus, 
unitatea noastră pune în vân
zare și obiecte cu folosință înde
lungată (frigidere, aragaze etc) 
aduse în cantități mici, pe bază 
de comandă”. De asemenea, am 
mai notat că în preajma sărbă
torilor se vând foarte bine trico
tajele. “Oamenii sunt obișnuiți 
cu noi; de ani de zile ne-am for
mat o clientelă fidelă care știe 
că aici găsește orice îi trebuie.

Partea proastă este că oamenii 
nu au bani", mai spunea dl ges
tionar.

Asociația familială "Andra" 
funcționează din '94. Barul, care 
este deschis atât timp cât sunt 
clienți, oferă o gamă variată de 
băuturi alcoolice și răcoritoare. 
Această unitate comercializează 
și produse alimentare, însă mare 
trecere o are barul. "în condițiile 
actuale de austeritate, realizăm 
vânzări de cca 600.000 de lei/ zi, 
sumă care ne ajută să supra
viețuim", ne spunea dna Geor- 
geta Mihuț, administrator.

Cu toate că în satul Balșa 
comerțul este reprezentat doar 
prin două magazine, unul de stat, 
celălalt privatizat, oamenii par a 
fi mulțumiți de ceea ce le oferă 
unitățile comerciale. Dl loan Lă- 
căcel este de părere că: "Marfă 
este din belșug, dar nu sunt 
bani. Majoritatea localnicilor se 
ocupă cu creșterea animalelor 
de unde mai obțin un venit. Anul 
acesta însă am predat laptele în 
luna august și nici acum nu am 
primit bani pe el. Este nemul
țumirea tuturor celor din Balșa." 
"Magazinul sătesc pune la dis
poziția noastră tot felul de pro
duse de care avem nevoie. Pre
țurile sunt acceptabile, numai 
bani să fie!" spunea dl Ion 
Crișan. Dl Dorel Cazan ne-a 
mărturisit că: "Majoritatea locui
torilor sunt oameni în vârstă ca
re cu greu se deplasează la 
oraș pentru a-și procura cele 
necesare. Și atunci ei își fac 
cumpărăturile aici, în sat, iar 
dacă un produs nu se găsește, 
el poate fi adus la cerere."

Cristina CÎNDA

A apărut “MAGISTER”
Prima revistă a 

învățătorilor din județ
A văzut lumina tiparului prima revistă a învățătorului hune- 

dorean. Intitulată “Magister”, revista, în prima sa ediție, cuprinde un 
model complet de probe de evaluare care se aplică în perioada 5- 
26 ianuarie elevilor din clasele primare. Fiecare probă de evaluare 
propusă are și un punctaj aferent prin care se pot cuantifica corect 
performanțele elevului. Redactorul șef al publicației este Grațian 
Ordean, din colectivul redacțional făcând parte învățătoarele Ileana 
Circo, Georgeta Cizmaș, Dorina Moisa, Pășcuța Pleșca.

De remarcat că la realizarea lucrării au participat exclusiv 
“magisteri", tehnoredactarea, de exemplu, fiind realizată de învăță
toarea Ioana Greavu. Publicația se dorește a fi un ghid pentru 
oamenii de la catedră în abordarea noutăților aduse de reforma în 
învățământ. "MAGISTER" va avea o apariție lunară. (A.S.)

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente
Transport asigurat

E3 LUKOIL
OIL COMPANY

REPREZENTANT TERITORIAL
COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 

tel: 716.915, 716.551,713.800, 
Fax: 716.773

Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 
păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 

combustibil M, vaseline.

Societate scoate la vânzare aparate foto si accesorii funcționabile și pentru piese
de schimb:

1. Ap. foto MINOLTA 7000 MAXXUM 7000 AF funcționează 
Obiectiv 50 mm, serie AP 14251428, serie OB 12206369 2.500.000 lei

2. Ap. foto PRAKTICA BC 1 electronic cu bliț PRAKTICA 321 A 
Obiectiv 50 mm, serie AP 6361102, serie OB 4925552 funcționează 
Ap. foto RICOH MIRAI 105 AF funcționează

2.500.000 lei
3. ■

Serie aparat 1052596 1.700.000 lei
4. Ap. foto PRAKTIKA L2 funcționează

Obiectiv 2,8/50 mm, serie ap. 009224, serie obiectiv 9502936 400.000 lei
5. Ap. foto EXA defect

Obiectiv 2,9/50 mm, serie ap. 565107, serie obiectiv 1288209 200.000 lei
6. Ap. foto PENTACON SIX TL defect

Obiectiv 2,8/80 serie ap. - serie obiectiv 8760909 500.000 lei
7 Ap. foto ROLLEIFLEX 6/6 defect

Obiectiv 3,5/75, serie aparat 2278040 • 500.000 lei
8. Ap, foto SEAGULL 6/9 defect

Obiectiv 3,5/70, serie aparat 4A-20149798 300.000 lei
9. Ap. foto MINOLTA X 700 defect

Obiectiv ZOOM3,5/70, serie ap. - serie obiectiv MD 9041009 900.000 lei
10. Ap. foto ZENIT 12 S SNIPER funcționează 

Obiectiv 2/58 și 4,5/300, serie ap. 85268616 900.000 lei
11. Obiectiv PENTACON AUTO 4/200 NC funcționează

Serie obiectiv 3133065 cu ETUI 800.000 lei
12. Obiectiv FLEKTOGON 4/20 (ZENIT, PRAKTICA) funcționează

Serie obiectiv 9577957 600.000 lei
13. Obiectiv VIVITAR ZOOM 28-200 (pt. MINOLTA) funcționează

Serie obiectiv 77660756 1.200.000 lei
14. Obiectiv MINOLTA ZOOM 75-200 funcționează

Serie obiectiv 8029173 1.500.000 lei
15. Acumulator multiblitz PRESS UNIVERSAL 200.000 lei
in preturile de mai sus este indusă TVA. 
informații /a telefon 211275.

nuni
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VREMEA
Cerul va fi variabil, 

cu înnorări mai 
accentuate în nordul, 
centrul și estul țării, 
unde vor fi posibile 
precipitații mixte, 
formându-se polei. 
Vântul va fi slab și 
moderat, exceptând 
estul, unde vor fi 
unele intensificări. 
Valorile termice 
minime se vor încadra 
între -10 și 0 grade iar 
cele maxime între -5 
și 3 grade, cele mai 
ridicate fiind de 
așteptat în zona 
deluroasă din vest.
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Cuvântul liber
n

Acțiuni de solidaritate cu revendicările minerilor de la Gurabarza
&

COMUNICAT
Alianța forțelor de stânga și centru-stânga din opoziție, formată din 

filialele județene ale PDSR, PS, PSM, PUNR, PRM.PNR, Partidul 
Automobiliștilor, Forumul Democrat și Liga Pensionarilor, întrunită în ziua 
de 14 dec. 1998 - luând act de măsurile antinaționale de lichidare a 
mineritului românesc întreprinse de actuala putere SE SOLIDARIZEAZĂ 
cu revendicările prezentate public de salariații exploatărilor miniere 
Gurabarza și Sucursala Minieră Brad, acțiune organizată de Sindicatul 
Liber Barza, și sprijină acțiunea lor de protest.

Atragem atenția guvernanților că se fac răspunzători de falimentarea 
unui sector vital al economiei românești.

Semnatarii acestui comunicat menționează că nu intenționează să 
folosească mișcările sociale drept capital politic darziu pot rămâne în 
afara intereselor naționale și de aceea sprijină și vor sprijini și în viitor 
acțiunile celor oropsiți de politica distructivă și iresponsabilă a actualei 
guvernări.

Suntem alături de toți oamenii cinstiți și loviți de măsurile aberante 
ale celor trei coaliții (CDR, USD, UDMR) și exprimăm încrederea că lupta 
lor va izbândi.

Alianța forțelor de stânga și centru-stânga

Scrisoare adresată de senatorul hunedorean Constantin Blejan 
ministrului industriilor și comerțului

Domnule Ministru Radu Berceanu,
Am ales această cale de comunicare pentru că, deși am stat peste 

o oră la ușa cabinetului dvs, nu m-ați primit.
Vă informez că aveam mandat din partea a aproape 3000 de mineri 

și cetățeni ai orașului Brad, județul Hunedoara, care au participat la un 
miting de protest în fața Primăriei Brad, să vă înmânez protestul lor și 
să vedem ce soluții pot fi găsite pentru rezolvarea acestui conflict de 
muncă. Probabil ca ați avut altceva mult mai important de rezolvat decât 
soarta locuitorilor unui oraș pe moarte care și astăzi sunt în stradă.

Doresc să vă transmit că acum regret mult pentru că în calitate de 
președinte al CDR Hunedoara, am făcut tot ce s-a putut ca această 
formațiune politică să ajungă la putere și să vă pună pe, dvs ministru.

Eu, personal, în numele celor pe care îi reprezint din zona Brad, vă 
cer demisia.

Domnule Ministru, doresc să precizez că sunt pentru a face o 
reformă cât mai rapidă - am cerut acest lucru și de la tribuna Senatului, 
în aprilie 1997 - și cred că am fost printre primii care am semnalat că 
este necesar să luăm măsurile pe care le impunea această reformă. 
Dacă ele ar fi fost aplicate atunci, sunt convins că nu am fi avut situația 
de astăzi în România.

Sunt pentru închiderea întreprinderilor cu pierderi și nerentabile.
Nu sunt însă pentru măsuri intempestive, luate orbește fără a ține 

seama de niște realități.
Sunt întreprinderi care'nu din vina muncitorilor sunt falimentare. Vina 

o poartă proasta organizare și de management a acestora care de cele 
mai multe ori conține elemente grave de fraudă.

Suntem vinovați că nu am luat măsurile necesare la timp pentru a 
stopa această stare de lucruri.

Sunt convins că, dacă la mina de la Brad, și mai ales de la RAC Deva, 
se luau măsurile, pe care le impunea starea gravă a felului cum au fost 
conduse acestea, acum nu am fi în situația de a închide mina Brad.

Mi-ați transmis, Domnule Ministru, să vin cu soluții.
Vă atrag atenția că eu am găsit soluții să ajut la punerea dvs pe 

funcție pentru ca în calitate de specialist să găsiți dumneavoastră acele 
soluții.

Doresc să le transmit minerilor din zona Brad că sunt alături de ei, 
pentru că am o datorie pe care nu trebuie s-o uit. Am fost în subteran 
să le cer votul; în 1996, le-am promis că nu se va închide mina. Deci, 
Domnule Ministru, eu trebuie să-mi țin promisiunea.

Rațiunea existenței orașului Brad de-a lungul istoriei vechi și .noi este 
tocmai prezența acestei mine în zonă, care împreună cu întreprinderile 
conexe aveau peste 9.000 de muncitori. Tot orașul trăiește de pe urma 
acestei mine.

Doream să discut cu dvs o serie de alternative de angajare a forței 
de muncă disponibilizate. încă o dată repet sunt pentru închiderea unor 
întreprinderi cu adevărat nerentabile, dar după ce găsim soluții de 
protecție socială pentru oameni.

Vă rog prin această scrisoare să vă gândiți la miile de oameni care 
acum sunt în stradă și să găsiți o soluție pentru ei.

Cu stimă, 
Dr. Constantin BLEJAN, 

' senatorP.N.L. Hunedoara
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Se împlinesc nouă ani 
de la începerea 

Revoluției la Timișoara
(Urmare din pag. 1)

decembrie de neuitat? Unde este fraternitatea și 
omenia din noi? Să fi dispărut toate, să fi fost 
într-adevăr Revoluția "confiscată"? S-a împlinit 
oare visul acelor eroi din 1989? Și, cea mai 
arzătoare întrebare, vom afla vreodată tot 
adevărul?

Am rămas cu întrebările, răspunsurile le 
putem găsi, totuși, în fiecare dintre noi. Să nu ne 
uităm eroii, să nu negăm trecutul și să ne 
amintim că astăzi s-au împlinit nouă ani de când 
timișorenii au strigat, ca unul, "Jos dictatura”.

DREPTATEA ISTORIEI
(Urmare din pag. 1)

simulacru de proces, care a aruncat astfel o pată 
pe spiritul de justiție al românilor: 1. - s-a urmărit 
de fapt eliminarea unor martori importanți, poate 
incomozi pentru elucidarea fenomenului 
comunist în România;

2. - s-au diminuat posibilitățile de recuperare 
a valorilor înstrăinate de acest cuplu;

3. - s-a dorit de fapt a se restrânge perioada 
și numărul celor vinovați de dezastrul țării și a 
crimelor comise de-a lungul a peste 40 de ani de 
comunism în România;

4. - deschiderea deliberată, sau nu, a unei 
portițe de reabilitare a ..odioaselor personaje" și 
a acestei perioade întunecate din viața poporului 
român;

5. - intenția confirmată până în prezent de a 
se ascunde opiniei publice realitățile dictaturii 
comuniste, absolvirea întregii nomenclaturi 
P.C.R. de orice consecințe și menținerea lor, 
dacă nu în funcții de conducere, măcar în condiții 
de existență deosebit de confortabile.

Un adevăr bine cunoscut tuturor!

Ieri, în Camera 
Deputaților, a fost 

prezentat Protestul 
minerilor de la 

Gurabarza
După cum ne-a informat 

deputatul hunedorean Petru 
Șteolea, ieri el a prezentat în Ca
mera Deputaților, în cadrul unei 
declarații politice, nota de protest 
a Sindicatului liber de la Sucursala 
minieră Brad și a participanților la 
mitingul de protest organizat în 
municipiu în legătură cu situația 
grea creată în această zonă 
minieră, ca urmare a măsurilor 
dure de reformă ce se 
intenționează să fie aplicate. Astfel 
ecoul revendicărilor formulate de 
către mineri a ajuns la urechile 
parlamentarilor. Rămâne să 
vedem însă ce reacții va produce 
protestul minerilor. (N.T.)

Sunt

defai/a- 
rizate

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

liniștiți de linia propusă și 
insistă mereu să-și amplifice 
privilegiile dobândite, uitând 
cu nonșalanță de “sacrificiile” 
la care s-au angajat, fiecare 
crezând că sunt cei mai 
nimeriți pe locul sau scaunul 
ce-l ocupă indiferent dacă sunt 
mai tineri sau mai bătrâni.

Considerându-se cei mai 
buni la toate, adevărați 
profesioniști oriunde ar fi puși, 
iată că politicienii de ieri, de azi

(Urmare din pag. 1) 

intrarea în incapacitate de 
plată a băncilor comerciale 
mai slabe, imposibilitatea 
finanțării neinflaționiste a 
deficitului bugetar, acelerarea 
inflației și declararea încetării 
plății serviciului datoriei- 
externe. Cu alte cuvinte 
așteptăm "potopul”.

De frica unei asemenea 
alternative extreme, puterea 
își calcă pe inimă și 
marchează mici avansuri pe 
linia reformei. Cu toate 
neajunsurile, per total, 
privatizarea a 30 la sută din 
ROMTELECOM este “de 
bine” pentru societatea 
românească. Tot pozitivă 
este și cumpărarea 
pachetului majoritar de 
acțiuni al BRD de către 
banca franceză Societe 
Generale.. Privatizarea BRD, 
precum și a Banc Post, 
reprezenta una din obligațiile 
asumate de guvernul Vasile 
în fața electoratului și a 
organismelor financiare 
internaționale. Pe lângă 
Societe Gănerale, acționari 
ai BRD vor fi BERD, 
salariații(10 la sută), restul 
pachetelor de acțiuni urmând 
a fi vândute prin ofertă 
publică pe piețele de capital. 
Se apreciază că tranzacția 
va contribui la creșterea 
semnificativă a încasărilor în 
valută ale statului, fiind, 
totodată un semnal pozitiv 
către piețele financiare 
internaționale și către

ABONAMENTUL LA CIOLAN
șl de mâine nu concep să mai 
scape ciolanul, deși percep cu 
propriile simțuri realitățile 
crude și triste în care se zbate 
țara, contribuția lor ia căderea 
economiei, la creșterea 
șomajului și inflației, la 
scăderea ratingului, tergi
versarea reformei și adâncirea 
sărăciei fiind decisivă. 
Mergându-se pe principiul că 
dacă nu ești bun la reformă te 

Reforma - încercată 
cu degetul...

investitorii externi. E un pas 
înainte și iminenta privatizare 
a fabricii de automobile 
“Dacia”, prin cumpărarea 
pachetului majoritar de acțiuni 
de către concernul francez 
“Renault". Tot un pas făcut 
spre reformă a fost și ordinul 
emis de guvern către FPS de 
a reduce până la 20 
decembrie pierderile din 
economie cu 15 la sută. 
Adoptarea unei astfel de 
măsuri generatoare de șomaj 
în pragul iernii trădează 
disperarea executivului de a 
nu pierde controlul prin 
pulverizarea pârghiilor 
decizionale specifică stării de 
criză. Radu Sârbu, preșe
dintele FPS, a precizat că 
fondul este în măsură să 
intervină la 49 din cei 150 de 
agenți economici cu pierderi 
avuți în evidență de Ministerul 
Finanțelor. Din cele 49 de 
firme cu pierderi, la 14 a fost 
inițiată procedura de lichidare. 
Prin privatizarea Rafinăriei 
Petromidia și a Rafinăriei 
RAFO Onești, vor putea fi 
eliminate alte 10 procente din 
volumul pierderilor.

Sintagma care spune că o 
floare nu e de ajuns pentru a 
face primăvară e valabilă și în 
cazul aplicării reformei. 
Măsurile pe care le inițiază în 
ceasul al “doișpelea” guvernul 

pricepi musai la agricultură, 
sau dacă algoritmul nu-ți 
îngăduie să te afirmi în 
justiție, ai vocație pentru 
sănătate, dacă nu mai ai min
ister ai în schimb agenție, dar 
nu-ți pierzi locul din barcă, nu 
este de mirare că 
dezamăgirea a cuprins, cum 
o arată și sondajele de opinie, 
majoritatea populației acestei 
țări.

Vasile, având în vedere 
starea de fapt existentă, ne 
apar ca primele 
“cramponări" ale puterii pe 
buza prăpastiei repre
zentate de anarhia 
economică. Pentru a evita 
căderea, guvernul Vasile 
trebuie să treacă încă multe 
“probe de foc”. Riscul 
economic se poate reduce 
doar prin măsuri care să 
consolideze efectele 
primelor acțiuni refor
matoare. Ca guvern dedicat 
implementării capitalismului 
în România, cabinetului 
Vasile i-au rămas în față 
obligațiile de a accelera 
privatizarea, de a închide 
rapid câteva din cele mai 
nocive “găuri negre" ale 
economiei și de a accepta o 
creștere severă a șomajului 
ca singură ieșire din 
constrângerile financiare 
externe și interne. Nu în 
ultimul rând se impun 
încheierea de noi acorduri 
cu organismele financiare 
internaționale și respec
tarea riguroasă a lor. Ca 
reforma să fie completă nu 
poate fi omisă asimilarea 
directivelor Uniunii Euro
pene de manieră a 
minimiza interesul clientelar 
și ocult asupra politicii 
economice.

CONDIȚIILE DE TRANS
PORT PE UNELE TRENURI

(Urmare din pag. 1)

mari sunt nevoiți să aștepte 
mai multe ore până la primul 
tren cu legătură în direcția în 
care se dorește să se ajungă. 
Până la data când am făcut 
documentarea, gara CFR 
Simeria Călători nu primise 
combustibilul necesar pentru 
centrala termică, așa că nu au 
avut cu ce să facă căldură. 
Dureros este faptul că unele 
vagoane din compunerea 
trenului 2707 din 25.11.1998, 
cu plecare la ora 9,50, în 
direcția Petroșani, se instalase 
frigul, iar călătorii au fost 
nevoiți să suporte lipsa de 
preocupare a celor care au 
atribuțiuni bine stabilite cu 
pregătirea vagoanelor din 
trenuri cu deosebire în stația 
de formare. Mai mulți oameni 
(Claudiu Moldovan, Gheorghe 
Rădic, Ionel Idic) care 
călătoresc cu trenurile de la 
Simeria la Chișcădaga și 
invers spun: în jurul trenului 
există foarte mult abur, iar în 
vagoane nu prea există 
căldură.

Cu probleme deosebite s- 
au confruntat ceferiștii de 
serviciu din gara Simeria 
Călători, când au fost nevoiți 
să intervină pentru remedierea 
la sistemul de încălzire la 6 
vagoane din trenurile 1621 

CASA AUTO TIMIȘOARA
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.

care au circulat o distanță 
destul de mare de la 
București până la Simeria 
neîncălzite. Astfel de 
intervenții s-au mai executat 
la 8 vagoane din trenul 1822 
din data de 21/ 22.11.1998 
care nu încălzeau; de ase
menea, la trenul accelerat 
Timișoara - lași, din data de 
23.11.1998 când în 4 
vagoane nu era căldură.

Ceferiștii depoului 
Simeria au luat din timp 
măsuri privind pregătirile de 
iarnă, s-au asigurat cu toate 
mijloacele de tracțiune 
precum și materiale de 
intervenție. La secția L5 
Deva - pregătirile de iarnă au 
fost încheiate conform 
programului. Am reținut că s- 
a intervenit cu plugul de 
deszăpezire pe distanța 
Șibot - Cugir, în data de 
24.11.1998, dar raza de 
activitate este foarte mare.

La sfârșitul rondului 
nostru, am discutat cu un 
pensionar CFR care ne-a 
mărturisit că nici dânsul nu 
își mai amintește data când 
s-au introdus vagoane noi în 
circulație, așa că starea în 
care se află în prezent 
aceste vagoane este o 
consecință mai veche, de 
aceea trebuie să avem multă 
grijă să nu le distrugem.

★ * *

Oamenii din cartier care 
“produc” mizeria acuză 
Primăria că nu se ocupă cu 
salubrizarea zonei și că 
discriminează zona compa
rativ cu alte părți ale orașului 
unde se face curățenie. 
Primăria, invocând lipsa 
banilor, le cere oamenilor să 
facă ei curățenie și să fie 
civilizați, schimbându-și 
mentalitatea. Ambele părți au 
partea lor de vină și de 
dreptate, dar în loc să se 
învinuiască reciproc, mai bine 
ar pune mână de la mână și 
să facă curățenie în zonă. 
Pentru că de fapt suferă atât 
oamenii care trăiesc într-un 
mediu “mizerabil”, cât și 
Primăria care pierde la 
capitolul “imagine”.


