
CUVÂNTUL Hello, taxi!

LIBER
Una din afacerile ce a 

cunoscut până în 1989 și 
o perioadă de „ilegalitate" 
este cea de taximetrie. Nu
miți, de propaganda epo
cii, „ciubucari", mulți din
tre „ilegaliștii" de atunci 
după ’90 și-au putut trans
forma activitatea în afa
cere la lumina zilei în 
baza libertății inițiativelor 
Pe care noua conjunctură 
o permitea. Treptat, lu
crurile au evoluat, s-au 
extins, iar în prezent pe 
străzile Devei mărșăluicsc 
peste 500 de mașini taxi. 
Gca. 110 din aceste taxiuri 
lucrează prin dispecerate. 
Ga formă de organizare ce 
asigură beneficiarului o- 
perativitate'în satisfacerea

comenzii telefonice, în De
va au apărut șl ființează 
cinci dispecerate 
spre problemele 
rii unei astfel de 
precum și aspecte legate 
de munca taximetristu- 
lui am purtat discuții cu 
doi dintre proprietarii de 
firme de taxiuri Este vor
ba de dnul Valentin Toa- 
der, administrator la Gity 
Taxi, și dnul Paul Voicu, 
administrator la Taxi Ful
ger. Despre firma 
Toader se poate 
succint, că numără 
mașini — fiind pe 
loc ca număr de colabora-

taxi. De- 
conduce- 

afaceri

dlui 
spunea 
40 de 

primul

(Conlinuare în pag. a 5-a)

AVOCATI FARA
SIMBRIE

instiluționalizgrii copiilor

Sau cum abdică unii de la
principiile profesiei de ziarist

tn ultimul număr al 
unei publicații, intitulată 
altminteri, frumos, „Lu
mina". despre a cărei a- 
derentă la cititori nc ab
ținem si ne pronunțăm, a 
fost publicată o „Scrisoare 
deschisă adresată Guvernu
lui României", 
de 
fișa!) la diferite mijloa
ce dc 
mațici 
sau

semnată
dc lucrători (chiar

difuzare a infor- 
în masă — scrise 

audiovizuale
Scrisoarea deschisă este, 

dc fapt, o încercare ina
bilă dc a face, avocatură 
fără simbrie în favoarea 
dlui Nicolac Segesvari, 
subprefectul județului, pen
tru menținerea în funcție, 
deși în urma unor adevă
ruri grave dezvăluite de 
ziarul „Cuvântul liber" șî 
reluate, sub diferite inter
pretări, de uncie ziare cen
trale sau posturi locale 
și centrale de televiziune, 
domnul subprefect din pro
prie inițiativăi a 
să demisioneze, 
ducerea UDMll 
bat-o imediat.

Regretăm sincer 
printre avocqții fără 
bric s-au amestecat 
mele unor colegi de 
fesie a căror ascuțime 
condeiului 
cu atât mai mult, cu cât

hotărât 
iar

i-a
con- 

apro-

că 
sîm-< 
nu- 

pro- 
a 

am apreciat-o,

unora dintre aceștia pri
mele noțiuni despre ceea 
ce înseamnă gazetărie, în 
orice condiții politice s-ar 
face ca, le-au fost împăr
tășită de... ziariști mai 
în vârstă, care scriu astăzi 
„Cuvântul liber".

Grupul, care se intitu
lează eu „modestie" „re
prezentanți ai presei lo
cale a județului Hune
doara" (deși înglobează, 
la grămadă, și ziariști din 
presa scrisă și audiovizu
ală centrală sau teritoria
lă). cerc. în esență, cle
mență din partea Guver
nului pentru un funcțio
nar public compromis nu 
plrin adevărurile relatate 
de presă, ci prin chiar 
faptele sale. Guvernul 
domnului Ciorbea nici nu 
știa probabil ce calități 
formidabile contrabalan
sează unele fapte repro
babile, indiferent când 
s-au petrecut, ale sub
prefectului de Hunedoa
ra și abia aștepta să i 
le releve „grupul dc la 
„Lumina", ca și cum pre
sa ar fi cerut expres capul 
(a se citi demisia) domnu
lui Scgesvari, ca și cum 
presa ar avea ' abilitarea 
să înscăuneze sau să des
tituie prefecți, subpre- 
fecți sau orice alțt înalți

demnitari guvernamentali. 
Ca să vezi cum țara arde 
și... presa se pieptănă!

Presa își îndeplinește 
datoria atunci când arată 
oamenilor adevărul, chiar 
dacă el doare uneori cum
plit. Știm că doare, dar 
oamenii au dreptul la a- 
devăr, iar cei care profe
sează această meserie dc 
„istorici ai clipei" sau 
„câini de pază ai societă
ții" au datoria să-l dez
văluie. „Cuvântul liber" 
asta a făcut în ‘cazul 
Scgesvari și nu are a-și 
reproșa nimic. Oamenii 
politici, înalții demnitari 
ai statului, supuși aten
ției opiniei publice în 
orice moment-, nu au de
cât a medita la adevărul 
că, oricând, faptele lor 
reprobabile îi pot expu
ne oprobriului public. 
Și nu. va fi niciodată pre
sa de vină pentru asta.

Demersul „grupului dc 
la Lumina" n-a făcut 
decât să arate cât de jal
nică este ipostaza celor 
ce abdică de la principi
ile ce guvernează nobi
la profesie de ziarist.

Stimați colegi, noi nu 
cerem să ne iubiți. Dar 
cerem să fiți cinstiți.

Județul Hunedoara 
în prezent 1900 
instituționalizați. 
reprezintă 0,4 la 
populația totală 
țului. Dintre el 
la sută sunt copii cu pro
bleme speciale, care ne
cesită un regim special 
de îngrijire ce nu poate 
fi acordat în familie. 
Geilalți 84 la sută sunt 
copii orfani sau abando
nați de părinți.

Menținerea acestor co
pii în instituțiile clasice 
o pei’ioadă mai îndelun
gată generează problem^ 
atât pentru prezent (nu
mărul este mai mare de- 

prevede norma

de copii
Aceștia 

sută din 
a judc- 
doar 16

cestor instituții, asigura
rea condițiilor decente de. 
viață, îngrijirea și edu-,. 
carca acestor copii fiind 
foarte greu de realizat) cât 
mai ales pentru viitor 
(personalitatea lor se va 
dezvolUi corespunzător, . 
ceea ce va genera efecte 
negative în plan social în 
momentul în care vor 
ajunge la • maturitate).

Problema instituționa- 
lizării trebuie privită din 
două perspective : psi
hologică și sociologică.

Pentru ca un copil să 
se dezvolte normal — 
din perspectivă psiholo
gică — și să ajungă la 
maturitate cu o personali- 

corect structurată

trebuie să aibă asigurată 
în primii 
satisfacerea a

• trei nevoi : ■ 
de securitate; 
nc. Izolarea 
familie prin 
lizare duce la dispariția 
elementelor pșihoafective 
de natură securizantă. In 
aceste condiții apare frus
trarea 
rândul 
dificări

ani de viață 
cel puțin 

de îngrijire; 
de afecțiu- 
copilului de 
instituționa-

copilului care la 
ei determină mo- 
psiliice (rcgresie

Sociolog 
GABRIEL CIUPE, 

asistent social 
Serviciul Social Județean 
pentru Ocrotirea Copilului

„CUVANTUL LIBER"
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Partidul Unității Naționale Române 
iși construiește identitatea

Președintele Partidu- 
lui Unității Naționale Ro
mâne și deputat în Par
lamentul României, dl 
Valctriu Tabără a fost 
șî vine foarte des tn ju
dețul .nostru. Poate pen
tru faptul că și dânsul 
"este moț. Profitând de
ultima să prezență la’
Deva, am înregistrat ceea 

a spus domnia sa ia 
o scurtă întâlnire cu con
ducerea Filialei județene 
Bunedoara a PUNR.

WRAVERSĂWt 
UN MOMENT 

« DIFIGIL
ffira’ crșăm un moment 

de&sebît de delicat din

punct dc vedere politic, 
economic și social, care 
nu știm cum șl unde se 
va termina. PUNR a fost 
din nou luat prin surprin
dere de intenția guvernului

De vorbă cu dl 
VALER1U TABĂRA; 

președintele P.U.N.R.

de a solicita un vot de 
încredere din partea Par
lamentului, probabil de
terminat șl de vizita pre
ședintelui Ungariei în 
țara noastră. Face acest 
gest înaintea depunerii 
moțiunii de cenzură a

PDSR, cu care și noi sun
tem de acord. Gonside- 
răm opoziția noastră co
rectă șl argumentată. 
Poate unora nu le place 
[treaba asta șl practică 
loviturile sub centură, a- 
runcarea pietrei în apă 
ca să ne facă vinovațl 
pentru neatlngerea unor 
obiective importante cum 
ar fi, de pildă, intrarea 
României în NATO. Dar

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

(Continuare în pat,. a 2-a)

In luna Crueii Roșii Române
• Ajutoare pentru fa

miliile victimelor explo
ziei de Za Mina Ddlia. 
Consiliul Național al So
cietății Naționale de Cru
ce Roșie din România a 
oferit ajutoare umanita
re familiilor minerilor 
care au avut dc suferit 
de pe urma exploziei de 
la Mina Dâlja (atât ale 
decedaților, cât !și ale 
celor cu arsuri). Ajutoa
rele umanitare, în va
loare. totală de 20.555.000 
Iei, au fost acordate fa
miliilor celor 13 mineri 
accidentați sau decedați 
Acestea au constat din 
câte 46 de pături de lâ
nă, de seturi de lenjerie 
de pat și de perechi do

încălțăminte (câte una 
.pentru fiecara membru 
de familie); costume băr
bătești, compleuri de 
damă, blezere pentru co
pii. cămăși bărbătești, 
bluze de femei și de co
pil, cutii cu jucării, tre- 
tninguri pentru adulți și 
copii.

Acestor ajutoare se a- 
daugă alimentele; oferite 
de Filiala Județeană de 
Cruce Roșie, prin subfi
liala sa din Petroșani, 
valorând un milion de lei. 
Această acțiune de a- 
jutorare, chiar dacă nu 
putea fi inclusă inițial 
în programul actualei luni 
a Crucii Roșii, se înscrie 
perfect genericului sub

care această s-a desfășu
rat — „Ajutor pentru cel 
mai vulnerabili". Așa 
cum ne-am obișnuit șl 
cum e firesc, Crucea Ro
șie a intervenit acolo 
și atunci când era nevo
ie de sprijinul său.

• „Sanitarii priccpuți". 
Concursul de educație sa
nitară a elevilor, „Sa
nitarii priccpuți", a avut 
la sfârșitul săptămânii 
trecute faza pe municipii 
și orașe. Iar la sfârșitul 
'acestei săptămâni câști
gătoarele fazei preceden-

VIORICA ROMAN

(Continuare ir oaa. a 2-a)
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Ef ?ctele Partidul Unității Naționale Române 
își construiește identitateainstltuț onalizării cooiilor

(Urmare din pag. I)

mintală, rigiditate com
portamentală, sensibilita
te perceptivă scăzută 
etc.). Apar, de asemenea, 
o serie de efecte psiho- 
traumatizante (instalarea 
unor stări depresive, ati
tudini de autoizolare, de 
autodepreciere și auto- 
devalorizare). Sentimen
tul de inferioritate ge
nerat de această frustrare 
determină din partea co
pilului comportamente a- 
gresive în raport cu cei 
din jurul lui.

Din perspectiva socio
logică dezvoltarea per
sonalității se face în pro
cesul de socializare, care 
se desfășoară începând 
din momentul nașterii. 
Socializarea este un pro
ces psiho-social de trans
mitere a atitudinilor, va
lorilor și modelelor corn- 
;x>rtamentale specifice u- 
nei comunități. în vederea 
formării, adaptării și in
tegrării sociale a unei 
persoane. In perioada 
copilăriei principalii a- 
gpnți ai socializării sunt 
familia, grupul de prie
teni șl școala.

Prin instituționalizare 
este ruptă legătura copi
lului cu familia ceea ce 
face ca o serie de ele
mente de socializare să 
lipsească din experiența 
socială a copilului. Aici 
se poate aminti : învăța
rea și interiorizarea unui 
model familial. învățarea 
anticipativă a modelului 
de soț, părinte, învățarea 
unor modele de conduită 
in societate etc. Lipsa 
tuturor acestor elemente 
face ca integrarea socială 
a individului — atunci 

când acesta ajunge la ma
turitate — să fie foarte 
dificilă. Când individul nu 
reușește să se integreze 
4n societate, aresta este 
respins de ceilalți, ceea ce 
îl face să se retragă în 
grupurile marginale, cu 
caracter deviant. Acesta 
este primul pas spre vi
itorul delincvent.

In aceste condiții este 
necesar ca Serviciul So
cial Județean pentru O- 
crotirea Copilului să ac
ționeze în două direcții 
principale. Prima este e- 
liminarea efectelor ne
gative deja create prin 
susținerea copiilor din 
casele de copii, care au 
ajuns la maturitate, în 
vederea integrării sociale 
a acestora și identificarea 
unor familii sau persoa
ne interesate să ia în în
credințare sau adopție 
copii aflați în casele de 
copii. A doua direcție o 
constituie eliminarea cau
zelor care duc la abando
nul de copii. Aceasta se 
poate realiza prin măsuri 
pe termen scurt (susți
nerea familiilor în criză 
pentru a preveni aban
donul de copii sau pen- 
'tru a reintegra în fa
milie copiii deja institu- 
ționalizați) și măsuri pe 
termen lung (realizarea 
unui studiu la nivelul 
județului pentru identifi
carea cauzelor care duc 
la abandonul de copii 
și găsirea soluțiilor, la 
nivel de județ, pentru 
înlăturarea lor).

Până în prezent servi
ciul nostru a realizat 11 
încredințări, 9 reintegrări 
în familie și 12 prevenții 
de abandon.

(Urmare din pag. 1)

este aproape sigur că nu 
vom intra.

După părerea noastră, 
este greșită credința că 
jpolitica de integrare în 
NATO va duce la câștiga
rea electoratului iar Tra
tatul cu Ucraina, înche
iat fără consultarea po
porului român și a suro
rii noastre — Republica 
Moldova — este o imensă 
gafă a politicei oficia
le.

RESTRUCTURARE 
SAU DISTRUGERE ?

Multe probleme se 
ridică în domeniul social, 
înainte de alegerile din 
anul trecut nu s-a vorbit 
deloc de concedierile co
lective. Restructurarea ce 
se practică nu este alt
ceva decât distrugerea 
producției, a locurilor de 
muncă și chiar a oameni
lor. Li s-a promis șome
rilor o sumă de bani care 
este tentantă pentru un 
individ, dar mult insu
ficientă pentru demararea 
unei activități pe cont 
propriu. Se preconizează 
concedieri drastice în

J Privatizarea cunoaște 
| și in orașul Lupeni eon- 
! diții bune de implemen- 
| tare și dezvoltare. Da- 
! torită acestui fapt — 
| am aflat din discuția ce 
« am avut-o recent cu dnele 
| Olga Bogdan și Danie-
• la Mandilă, șefa cîr- 
| cumscripției fiscale, și,
• respectiv, șefă de birou
| — numărul societăților
’ particulare se situează 
l în jurul cifrei de 400. 

învățământ, sănătate, jus
tiție, deși aceste sectoa
re trec printr-o perioa
dă foarte dificilă. Situa
ție deosebită se întâlnește 
în agricultură, unde va 
fi disponibilizat circa 30 
la sută din personalul di
recțiilor județene, centre
lor agricole, sectorului sa
nitar — veterinar etc. 
Creditele acordate agri
culturii sunt inaccesibil- 
le.

Oamenii sunt profund 
nemulțumiți de actuala 
restructurare, pe care o 
consideră nu reformă, ci 
o distrugere a ceea ce s-a 
realizat in România, cu 
necazuri și greutăți, cu 
suferințe din partea popu
lației. Ei sunt deciși să 
iasă în stradă. în frunte 
sau fără liderii sindicali. 
PUNR a soli.citat să nu i 
se acorde actualului gu
vern vot de încredere șl 
să se alcătuiască un e- 
xacutiv de uniune na
țională. Țara are nevoie 
de un guvern de tehni
cieni și nu de politicieni.

CEDARE IN FAȚA 
PAȘILOR MĂRUNȚI

Modificările ce se pro
pun Legii învățământului

Unde este lege, 
tocmeala nu are loc

Cele mai importante 
dintre acestea sunt cele 
ce produc pâine — în 
număr de patru și cele 
de reparații și întreți
nere a mijloacelor auto 
în număr de cinci. Fi
resc, circumscripția fis
cală urmărește îndea- 

sunt rezultatul șantajului 
practicat de UDMR față 
de ceilalți membri al coa
liției majoritare. După 
părerea mea. Capitolul 12 
din lege este superior 
standardelor europene în 
materie de minorități. 
Reînființarea Universită
ții „Bolyai“ la Cluj-Na- 
poca este, de asemenea, 
rodul cedărilor în fața pa
șilor mărunți, dar siguri, 
ai UDMR în colaborare cu 
guvernul Ungariei. De 
altfel, UDMR se dovedeș
te duplicitar. Intr-un fel 
vorbește în fața institu
țiilor internaționale șl 
cu totul altfel în țară 
(dl Gheorghe Frunda, de 
exemplu).

In altă ordine de idei, 
insistențele împotriva în*  
ființării consulatului ma
ghiar la Cluj-Napoca nu-șl 
au locul în eontextul 
necesității întăririi încre
derii între România și 
Ungaria. De aceea, nu 
Împărtășim ideea mani
festărilor zgomotoase, deși 
responsabilitatea celor ce 
cedează la șantaj va fi 
sancționată de 
viitor. Actualii guvernanți 
nu înțeleg să se bată 

proape respectarea în
tocmai a legilor ce re
glementează, din punct 
de vedere financiar, ac
tivitatea acestora. De 
remarcat. că marea ma
joritate a societăților își 
achită în termen taxele 
și impozitele ce le da- 

pentru interesele Româ
niei, peintru demnitatea 
națiunii și cedează foarte 
ușor la presiunile inter
naționale

PARTIDUL SE 
RECLĂDEȘTE 

Partidul Unității Națio
nale Române își con
struiește identitatea și se 
pare că a reușit. Ne-^m 
desprins de PDSR din 
cauza felului cum ne-a 
tratat fostul partid de 
guvernământ. Dl Gheor- 
ghe Funar este un om de 
curaj. dar din cauza 
dumnealui PUNR ajun
sese în Parlamentul Ro
mâniei sursă de ironii. 
Sigur, partidul nostru 11 
aprijină în continuare pe 
dl Funar Întrucât este 
important să deținem con 
ducerea Primăriei mu
nicipiului Cluj-Napoca. 

Dar este foarte important 
să ne gândim la viitor. 
Noi, cei ce conducem as
tăzi partidul, trebuie să 
formăm conducători tineri 
care să ducă mai depar
te formațiunea noastră po
litică. Ideea unității ro
mânilor este puternică și 
se cere continuată fără 
preget.

forează bugetului. Ceda | 
ce nu înseamnă că m*  
sunt și excepții. Ui*  ! 
pricina întârzierii achi- * 
tării acestora, în 13 ea- | 
zuri circumscripția fia- J 
cală a apelat la execu- I 
tarea silită. In anul J 
trecut o societate a fost I 
prinsă că practică ev»- * 
ziunea fiscală, fiind sane- I 
ționată drastic. Legea ’ 
este lege pentru toată I 
lumea și nu încape toc
meală. (Tr. B.). |

în luna Crucii Roșii 
Române

JOI, 
29 MAI 1997

(Urmare din pag. I)

te își vor disputa primele 
locuri în întrecerea pe 
județ. Dar iată câștigă
toarele fazelor desfășura
te la Deva. Hunedoara și 
Simeria La DEVA, au 
participat la concurs e- 
clupajele a 7 școli gene
rale și t licee pe pri
mul loc cu dreptul de a 
>e prezenta la faza jude
țeană, au ieșit echipaje
le Școlii Generale Nr. 4 
Leva (instruit de prof. 
Maria Nelega) și al Li
ceului „Traian“ Deva 
(prof. Gabriela Dancin și 
dr. Lorincz), concursul 
având-o ca președintă a 
juriului pe dr. Eugenia 
Dineș.

HUNEDOARA a avut 
aceilași număr de echi
paje participante (7 din 
-.coli generale și 4 din 

licee) și un juriu con
dus de dr. Schmidt. S-au 
detașat în câștigătoare e- 
chinajele Grupului Școlar 
lEconomic Nr. 2 Hune
doara (prof. E. Gostian) și 
al Școlii Generale Nr. 3 
Hunedoara (prof. Milena 
Pădure și asist. Paula 
Hocai Din SIMERIA 
vor fi prezente la faza 
pe județ echipajele Li
ceului Industrial Sime
ria și al Școlii Generale 
Nr. 1 Simeria (prof. Doi
na Rovinaru, asist. Ale
xandra Munteanu). Con
cursul simerian, având 
ca președinte de juriu 
pe dr. Lia Mureșan, a 
reunit 5 școli generale și, 
un liceu. Subfilialele din 
municipii și orașe cu a 
jutorul sponsorilor locali 
au reușit să-i premieze 
pe participant și mai ales 
pe premianți.

C ÎHl)
6,00 România, ora 6 fix!; 

8,35 Un bunic fericii (i); 
9,05 Misterele S.P. (rj; 
10,00 Știri ; 11,05 TVR 
Timișoara; 12.05 Șeicul 
(r); 13,00 Desene animate; 
14,00 Știri ; 14,35 TVR 
lași ; 15,00 TVR Cluj-N.; 
15,40 Tradiții; 16,35 Con
viețuiri ; 17,35 Ecdesiast
’97 ; 18.00 Microrecital
• Mirabela Dauer; 19,05 
Lupii aerului (s); 20,00
Jurnal ; 21,00 Serial a 
Dr. Quinn; 21,50 La vo
lan ; 23,25 Simpazion ;
0,15 Războiul Indepen
denței (s).

C )
7,00 TVM; 8.30 Desene 

animate; 9,00 Muzica pen

tru toți ; 10,00 întâlni
rea de la miezul nopții (r);
11.30 Tenis (r); 13,10 Se
rial e Detectivul din L.A. 
(r); 14,00 Reflector (r);
14.30 Desene animate; 16 00 
Secretele nisipului (s); 17,00 
Ceaiul de la ora 5; 19,00 
Emisiune în limba ger
mană; 20,00 Div. muzical; 
21,00 TVM e Mesager ; 
21,45 Fotbal e Finala Cupei 
Italiei (retur) i Vicenza — 
Napoli (d); 23,35 Jazz 
Alive.

țPRO-TV)
7.00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 lanăr și ne
liniștit (r); 10,00 Cine este 
șeful? (s); 10,30 Forța
dragostei (r); 11,15 Spi
talul de urgență (s); 13,00 
Răzbunarea fraierilor IV 
(co., SUA); 15,00 Matlock 
|s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 17,30 Hercule (s);

18,15 Sport la minut ; 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi! (cs);
19,30 Știri ; 20,00 Mel
rose Place (s); 21,00 Doc
tor în Alaska (s); 22,00 
Familia Bundy (s); 23,30 
întâlnirea cu presa.

(PRO-TV-DEVfl)

6,15—7,00 Reluări; 10.00 
— 10,30 Desene; 15,00 — 
16.0C Vânătorul de oa
meni ; 21,50 — 22,00
Știri locale ; 3,00—3,30
Erotica (s).

[ANTENA 1]
7,00 Știri a Revista pre

sei ; 7,15 Serial e Vă
duva (r); 9,55 Ocolul Pă
mântului în 80 de zile (r); 
10,20 Viața în trei (s) ;

11,10 Iluzii (r); 13,00 Ora
șul ascuns (r); 14.20 China, 
durerea mea (f r); 17,10 
Serial a Iluzii; 19,00 Știri;
19,30 Văduva (s); 20JO
Observator; 21,30 Profe
tul diavolului (SUA); 23,15 
Milionarii de la miezul 
nopții.

[devasat+J
7,00 Dulce ispită — ep. 

20; 8,00 Desene; 8,30
Radical Power (do); 9,00 
Când inima așteaptă (ep.
20) ; 9,30 Farmacia de i
gardă (ep. 20); 10,00 Dia- 
colo de limite (film); 12,30 1 
Kelly — ep. 4; 13,00 Film. 
Frigul t isteții ; 17,00 Se
rial a Dulce ispită (ep.
21) ; 18,00 Desene; 18,30
Safari (doc); 19,30 Far
macia de gardă (s); 20,00 
Courag mountain (film);
22,30 Cu camera ascunsă 
(do); 23,00 Absolution ț
(film). , 1
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£ Cuvântul liber $K: cp11 d 1 a m independent
sac

Un oraș în care, statistic, i 
nu se nasc copii !

Nemulțumiri privind prestațiile

1

* Potrivit (latelor statis- 
f tice de la biroul de stare
* civilă al orașului Uricani, 
| aici foarte rar sc inre- 
I gistrează câte o naștere. 
I Anul acesta s-au înre

gistrat, în schimb, 34 de
' căsătorii, iar informațiile 
I furnizate de dna Dora 
J Dicu, of.țer de stare ci- 
J v'.lă, arată că anual ele 
J depășesc suta.
I Potrivit datelor referi-
* toare la nașteri, Urica- 
j niul ar fi un oraș fără 
, viitor. După cele referi- 
I 

toare la întemeierea de 
noi familii —> dimpotri
vă, orașul are viitor de
mografic asigurat.

Bizareria se explici! 
printr-o prevedere a le
gii privind înregistrarea 
persoanelor. Orașul Uri
cani nu are maternitate, 
așa că femeile sale nasc 
la maternitatea din Lu- 
peni și cum legea impu
ne ca înregistrarea să se 
facă la locul nașterii...

La Uricani se înregis
trează doar născuții fă

ră asistență medicală sau J 
adopțiile. Așa stând lu- | 
crurile, salutăm și no: • 
ultima familie constitu- | 
ită la Uricani, până la • 
data de 19 mal și alcă- | 
tuită din George Gabriel • 
Pădureanu și Raluca Paș- | 
ca, și-i urăm casă de pia- • 
tră, iar la anul, vorba I 
poetului, să mai jucăm J 
un pic și la botez. La I 
botezul unui nou nas- J 
cut înregistrat, evident, I 
la Lupeni. (I.C.). J

Apelez la dv pentru că 
sunt abonat la acest ziar, 
pe care-1 citesc cu plăce
re și in care găsesc lu
cruri interesante. Vreau 
să vă relatez două aspec
te. Iată despre ce este vor
ba: Cooperativa meșteșu
gărească „Bucura" din o- 
rașul Hațeg (în orașul Ha
țeg locuiesc și eu) are, 
printre altele, o curăță
torie chimică și o frizerie. 
La curățătorie, când îmi 
duc hainele la curățat, mi 
le trece la „foarte urgent". 
Dacă spun că nu doresc 
să mi le bage toate la „foar
te urgent" sunt repezit: 
;,Ce. bă. din tot Hațegul 
doar tu te găsești să bagi 
de vină îl*.  Dar la ase

menea termen, tariful este 
triplu; iar la „frizerie" nu 
sunt afișate prețurile la 
tuns și nici nu se elibe

i>rSJ
CWAINTOUM

rează bon. La Cooperati
va „Bucura" nu am găsit 
înțelegere cu aceste do
leanțe. Oare după o via
ță de muncă ca miner în 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului nu sunt îndreptățit 
la respect din partea ce
lor care prestează aceste 
servicii ? Pretind — și cred 

că pe bună dreptate —> să 
fie afișate toate prețurile 
la frizerie, să mi se eli
bereze bon. iar pentru hai

ne să mi se perceapă tarif 
la „normal". (GHEORGHB 
PETRAR. miner pensionar, 
75 ani Hațeg).

N.N. Poate publicând a- 
ceste rânduri, cei care fac 

■prestațiile despre care 
ne-ați scris, vor înțelege 
că ei sunt la dispoziția 
clientului și nu invers.

pos'i- 
adop- 
insti-

trecut, in luna 
lângă gardul Ca- 

copii din Uricani, 
găsit abandonat

Pentru fiecare 
s-au acordat

chea-

ANTON SOCACI

Al-

[aflăm de LA POLITIE X]

CUPLU DE TALIIAR1

De- 
pe 

din

LA REVEDERE 
„BELVEDERE"

în iureșul dansului 
Foto

vândă băuturi alcoolice 
cu lipsă la gramaj.

Era în jurul orei trei 
djn noapte când o pa

acostat un cetățean de 
la care, prin violență, 
au luat 38 000 de lei și 
ceasul de Ia mână.

„PESCARUL" A FOST 
IDENTIFICAT

CUȚITARUL DE LA 
„ORIZONT"

vW/X-X'

• JOI» 29 MAI 1997

Anul 
august, 
set de 
a fost 
un copil de circa un an
și jumătate. I-a semna
lat prezența unul din mi
cuții instituționabizați 
fțici.

Cadrele Casei de copii 
l-au luat, l-au hrănit, 
l-au spălat. Copilul însă 
nu avea nici o identita
te. cel sau cea care-l a- 
bandonase, nu lăsase nici 
un act. Legal, el nu pu
tea fi instituționalizat. 
S-a găsit insă n soluție.

La noi la Simeria a 
fost, de 21 mai (zi în 
care s-au sărbătorit sfin
ții împărați Constantin 

Elena), forfotă mare 
pe asfaltul ce înconjoa
ră micuțul dar frumosul 
nostru părculeț elin ini
ma orașului. în jurul o- 
rai 10, au ieșit ca fur- 
uîcuțeke toți copiii de la 
grădinițele din localita-

Omenia la români
La Uricani, funcționea

ză de câțiva ani o aso
ciație de binefacere a 
creștinilor după evanghe
lie, numită „Betania". A- 
ceasta l-a luat pe micuț 
în îngrinre, urmând ca 
atunci când va fi 
bil, copilul să fie 
tal de cineva, ori 
tulionalizat.

întrebat cum îl 
mă, cu vorbele puține pe 
care le putea rosti, co
pilul răspundea aproxi

te, cu cretă colorată, să-și 
arate fiecare talentul de 
desenator pe... asfalt. în 
scurt timp, aleile au de
venit „covoare" care mai 
de care mai plăcut co
lorate, 
grădiniță 
câte trei premii — ], II 
și III —. și pentru toți 
copiii mult-așteptatcle 
dulciuri. Cadourile au 

mativ; Marcu. I-au zis 
Marcu, și atât.

Organele locale și-au 
intrat imediat în atribu
ții, copilul fiind supus 
expertizelor medicale, pen
tru stabilirea cu maximă 
certitudine posibilă a 
datei nașterii.

Pe la jumătatea lunii 
mai a acestui an, exper
tiza a stabilit data naște
rii. Pr.n hotărârea Con
siliului local Uricani, s-a 
aprobat înscrierea tardi- 

fost oferite de dna Luța 
Dan, președinta subfilia
lei de Cruce Roșie din 
Simeria, din fondul or
ganizației, provenit din 
cotizațiile de la „Mar- 
mosim", „Reva" „Exotic" 
SRL — toate din Sime- 

STELA BEMBEA, 
Simeria

vă în Registrul de stare 
civilă și i s-a dat ca nu
me Marcu Uricăneanu.

Micuțul Marcu, un co
pil de toată frumusețea, 
se afla, la data când am 
trecut noi pe la Uricani, 
în familia lui Dumitru 
Pușcă, pentru adaptare, 
în vederea adopției. Fa
milia Pușcă, tot de creș
tini după Evanghelie, mai 
are și alți copii. Unde 
mănâncă două guri, mai 
are loc și a treia. Așa-i 
omenia la români.

ION CIOCLEI

Să ne reamintim tar-

gul de carte, găzduit 
de orașul Deva.

Foto PAVEL LAZA

AWAWWAW.WAW.V.V.V.V A'.WA'.WW.WAW.'.’.'WA'.V.WASW

trulâ de ordine a Poliției? 
municipiului Petroșani aj 
identificat și reținut pe? 
Petru Măturar, fost con- £ 
damnat, muncitor la RA-J 
GCL și pe Constanța? 
Vantu. muncitoare la SCS 
„Unirom". Pe o stradă ? 
din Petroșani, cei doi au 5

Chiar așa, Florin 
bert Țapu, de 21 de ani, 
din Hațeg, și-a luat pen
tru o vreme la revedere 
de la restaurantul „Bel
vedere" din localitate. De 
ce ? Pentru că tot nu a- 
vea nici o ocupație și a- 
flându-se el la local, a 
agresat o ospătară, pro- 
vocându-i leziuni corpo
rale, care necesită 30—35 
de zile îngrijiri medicale. 
I s-a întocmit dosar pe
nal pentru vătămare cor
porală.
Înșelați la cantar 

și la... paiiar

Se pare că boala unor 
vânzători sau barmani 
de a înșela cumpărăto
rii nu se lecuiește așa 
ușor. Spuriem acest lu
cru întrucât, recent, po
liția a depistat mai mul
te asemenea cazuri Ia
tă. de exemplu. Maria 
Claudia Neagu, vânzătoa
re la S.C. „Gigi" Tra
ding SRL Deva și Ma
nuela Gabriela Vieru, 
vânzătoare la SC David 
Company SRL Deva, au 
înșelat la cântar pe E- 
lena Roșu, din Brad, cu 
18 kg castraveți, în vo

loare de 75 000 de lei si
13 kg - ■
71 000
sigur 
tă. în 
urantul „Casablanca 
denumiri sonore I) 
Băcia,
Ana Defta s-a apucat să 

portocale valorând 
de lei. Vor fi de- 
trimise in îudeca- 
schimb, la Resta- 

țce 
din 

barmana Maria

Poliția municipiului 
va a reținut recent 
Mircea Gelu Nistor, 
Deva recidivist, fără nici
o ocupație, care într-o 
seară, la barul „Orizont", 
s-a apucat de treabă. Mai 
exact să facă scandal. Mai 
mult, unui consumator 
i-a aplicat două lovituti 
de cuțit. Una în picior, 
alta în antebraț.

Mare pescar trebuie să? 
fi fost Mihai Liviu Bo-£ 
ta. din Simeria. Spunem? 
asta întrucât la 25 de ? 
ani nu și-a găsit o ocu ? 
patie mai bună decât șăS * 
fure bețe de pescuit. Din- 
tr-o autoutilitară a SC? 
„Andonis" SRI Simeria? 
el a sustras bețe în va- S 
loare de 2 000 000 de lei

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara?

1
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Ce se întâmplă 

cu cooperația de consum? Legea pământului se finalizează
O altă dovadă că în li

nele zone ale județului 
cooperația de consum, se 
prăbușește mereu o con
stituie și comuna Beriu. 
Aici, fostul magazin de 
textile și încălțăminte ca 
șr cel mixt s-au închis, 
în locul lor rămânând 
doar un mic punct de des
facere. Așa s-au întâmplat 
lucrurile și în alte sate 
aparținătoare. Ca rezul
tat al diminuării activi
tății, cooperația de con
sum din Beriu s-a unit 
cu cea din Orăștioara de 
Sus, din două rele făcân- 
du-se unul mai mare. Ma
ria Dănciulesc, vânzătoa
re la punctul de desfacere 
amintit, ne spunea:

— Am în unitate cam 
ceea Ce au nevoie oame
nii in mod cotidian. Dar

I
I
I♦

îiitr-o scrisoare adre- 
• sată redacției ziarului 
| nostru, dl Gheorghe Du- 
. nia, din comuna Crișcior, 
| aduce în discuție și o pro 

blemă legată de agricul-
■ tură, în același timp ve- 
1 nind cu o propunere in

sprijinul producătorilor a 
gr'tcoli din localitate. Vi
zând o acțiune ce se a- 

| flă în actualitate, adică 
. aplicarea măsurilor pen- 
| tru combatere^ bolilor 
{ și a dăunătorilor cultu- 
j iilor agricole, conside- 
I tăin important să o adu-
■ cern în atenția factori- 
I lor locali de decizie.

adevărul este că vânzările 
sunt tot mai mici.

— In comerțul sătesc 
a pătruns masiv — foar
te bine — și privatizarea.

— Așa este și ne fac o 
concurență serioasă.

Concurența dintre pri
vatizați și cooperația de 
consum este firească și 
este în defavoarea aces
teia din urmă. Dar pră
bușirea ei nu se datorează 
acestui fenomen, ci apro
vizionării sărace a rețelei, 
în aproape toate satele 
județului, magazinele coo
perației s-au închis, iar 
strădaniile ce se depun în 
scopul reabilitării acestei 
activități sunt puține. Con
curența iscată — de care 
vorbeam mai înainte — ar 
trebui să determine coope
rația să practice o mai bu
nă aprovizionare, să fie

0 idee ce merită 
să fie luată în seamă

mai aproape de cerințele 
oamenilor. Unele coope
rative din județ practică 
forme moderne de a face 
comerț — sistemul de pre- 
comandă, transportul bu
nurilor de valoare la om 
acasă ș.a. Astfel de meto
de ar trebui extinse în 
tot județul, evident și la 
Beriu. ’ s

Se spune — și așa este 
— că sistemul comerțu
lui sătesc cooperatist este 
proprietate privată. Dar 
și în acest domeniu pri
vatizarea se poate adânci. 
Conform noii Legi a coo
perației de consum, se 
pot încheia între coope
rație și întreprinzători așa- 
numitele contracte de coo
perare. De ce nu se apli
că această formă de co
merț ? (Tr. B).

•
I*
I
w

I
vatorii pământului să | 
bală fiecare drumul până J 
la Brad, cheltuind câte | 
3 200 lei individual, pier- I 
zând totodată ore bune j 
dc lucru la câmp sau în | 
gospodărie. »

Găsind că această pro- | 
punere merită să fie lua- » 
lă în seamă, existând | 
localități unde astfel de • 
acțiuni s-au încetățenit | 
în practică, credem că va • 
exista receptivitatea cu- | 
venită și producătorii a- . 
gricoli se vor bucura de I 
roadele acestei propu- , 
neri. (N.T.) )

în comuna Băița apli
carea Legii fondului fun
ciar s-a încheiat în linii 
mari. A fost măsurată și 
ultima tarla de teren în 
suprafață de 42 ha. Lu
crarea a efectuat-o în în
tregime dna Lia Cîșiu, 
de la OCOT Deva, aju
tată, în principal, de dnii 
Ioan Ivan și Aron Tri- 
pon, cetățeni ai Băiței. 
Cu ultimul din cei doi 
bărbați am discutat re
cent :

— Sper că am făcut o 
treabă bună — ne-a spus 
interlocutorul. în prezent 
se întocmesc actele și 
pentru ultimele 42 ha, 
se vor completa titlurile 
de proprietate, după ca
re urmează înmânarea 
acestora.

— Oamenii, noii pro
prietari de pământ, sunt 
mulțumiți de modul cum 
s-a aplicat legea ?
' - în covârșitoarea lor 
majoritate, da Mai sunt 
cârcotași, veșnic nemul
țumiți. De pildă, un să-

liștean ne cere să remă- 
surăm ultima tarla.

— De ce ? Este nemul
țumit de cât teren a pri
mit dumnealui ?

— Nu. Zice că am dat 
unora prea mult pământ. 
Culmea este că cei re
clamați nu sunt vecini 
cu el.

LA BAIȚA

— Cum veți proceda în 
acest caz ?

— Comisia comunală 
de fond funciar a decis 
să nu ia în seamă re- 
clamația respectivă.

— Die Tripon, din Băl
ța s-au iscat multe pro
cese în justiție. Pentru 
pământ ?

— Da. mai ales din 
pricina drumurilor de 
acces spre terenurile si
tuate mai departe de 
drumurile de interes co
munal. Eu cred că ase

menea căi de acces tre
buie păstrate și permise,] 
mai ales când este vor-i 
ba de scoaterea recoltei] 
de pe un anumit loc. Si-i 
gur, ele nu sunt drumuri] 
de interes public, circu
late zi de zi, ci doar o-| 
cazional. De altfel, pro-i 
cese pentru drumurile de] 
acces la pământuri suntl 
de competența iustiției.l 
Problema ce se ridică în 
aceste situații este aceea] 
că cei ce- folosesc aceste 
drumuri se abat de la| 
ele. Dacă, de pildă, plouă, 
ei ocolesc bălțile ce sel 
formează temporar șll 
calcă culturile oamenilor.! 
Din această pricină suntl 
procese multe în comunal 
noastră. I

Deci, la Băița. Legea I 
fondului funciar a fost 
finalizată. Sigur. între 
oameni mai există neîn
țelegeri, procese în des
fășurare. Asta însă este 
o altă gâscă. în altă 
traistă.

TRAIAN BONDOR

încă un pas înainte

î

Visul oricărui locuitor 
al satelor a devenit după 
1989 eliberarea de grija 
de a procura lemne de 
foc, dacă nu pentru în. 
călzitul locuinței, cel pu
țin pentru gătit. Ața se 
face că multe adminis
trații locale din comu. 
nele pe lângă care trece

Propunerea făcută de 
către Gh. D. se referă Ia 
necesitatea ca la primă
rie sau mai bine la cen
trul agricol local să se 
aducă, pe bază de tabe
le, în raport de suprafe
țele însămânțate, bineîn
țeles contra cost, substan
țele chimice de care este 
nevoie acum, spre exem
plu, împotriva gândacului 
din Colorado sau a al
tor dăunători Ce apar în 
perioada următoare. în
făptuirea propunerii res
pective prezintă avanta
jul că i-ar scuti pe ciriti- 

o conductă de gaze na
turale s-au zbătut să pro. 
moveze documentații pen
tru introducerea gazelor 
în comuna lor. Unii au 
reușit să obțină chiar 
toate aprobările depar. 
tamentale necesare. Alții 
mal speră să le obțină-

Printre cei dintâi se si- ț 
tuează și comuna Beriu. >

„Avem — ne spunea cu > 
încântare primărița Ro- l 
dica Moța — autorizația i 
de construire pentru ' 
rețeaua de gaz în satele ț 
Beriu și Căstău. Aștep- l 
tăm alocațiile bugetare 1 
pentru această lucrare". '

Un pas înainte spre l 
un plus de confort s-a ! 
mai făcut și la Beriu. (l.C.) 1

Cine taie nodul gordian?
Intr-o discuție cu pri

marul comunei Banița — 
una dintre comunele care 
și-au câștigat autonomia 
abia după revoluție — a- 
cesta ne-a relatat o stare 
de fapt cu care primăria 
se confruntă de mai mulți 
ani și care, aparent, este 
fără ieșire. Iată despre 
ce este vorba.

In anii interbelici, mai 
mulți cetățeni din comună 
au cumpărat pământ de 
la un grof ungur. Au pen
tru acesta și acteZe de pro. 
prietate. Numai că, neope- 
rându-se în cartea funcia.

La o manifestare ce a 
avut loc recent, dl loan 
Crișan, din satul Bîrsău, 
comuna Hărău, a afirmat 
că un tânăr din localita
te și anume EmanoU 
lordache, soldat în ter
men, a fost ucis în eve
nimentele din Decembrie 

ră mișcarea de proprie
tăți, oamenii nu-și pot in
tabula proprietățile fun
ciare respective; ba, unii, 
nici chiar casele construi
te pe aceste proprietăți.

A doua situație este a- 
semănătoare cu prima. In 
comună s-a construit un 
bloc dc locuințe. H.A.G.C.L. 
Petroșani l-a vândut chi. 
riașilor titulari de con
tract. Când să-și intabule
ze apartame-it ’le, oamenii 
s-au izbit de faptul că te
renul pe care s-a construit 
blocul nu fusese expro

Propunere
1989. Domnul l.C. propu. 
nea ridicarea unei troițe 
sau, cel puțin, a unei 
cruci în amintirea lui. 
Oamenii din sat — spu- 

priat. Fiind proprietate 
privată, el a fost reven
dicat și obținut de proprie, 
tarul de drept Acesta le 
pretinde acum cumpărăto
rilor apartamentelor chi
rie pe cota-parte din te
ren; și nu-i deloc modest 
in pretenții

Credem că cele două 
situații nu sunt chiar fără 
ieșire. C-omisia de fond 
funciar a Prefecturii ar pu
tea să o găsească pe cea 
mai bună. O sesizăm pe 
această cale cu starea de 
fapt. (l.C.).

I
nea dl 1. Crișan — sunt! [ 
hotardți să contribuie cuj> 
muncă și cu bani la rea- < î 
Uzarea obiectivului despre!J 
care scriem. Numai că ] ■ 
cineva va trebui să por.' ] 
nească inițiativa. Poate!J 
o face chiar Primăria co- 1 > 
munei Hărău ? (Tr. B.) ! [

Sătenii localității Peșteana pregătesc plecarea oilor la munte. Aspectul 
din imagine reprezintă mulsul oilor de către fiecare proprietar, în raport cu 
cantitatea dc lapte obținută, stabilindu-se câte zile trebuie să îngrijească o- 
ile și câtă brânză să primească.

AVVWWVSW.VAWA » . ■'«'AfA

După măsurarea lapte lui, primii clasați au fost: baciul loan cu ginerele Bâ- 
luț, cu 39 de oi și 47 litri de lapte. Locul II — Ștefoni Gheorghe, cu un nu
măr de 20 oi, dar cantitate de lapte apropiată eu a lui loan Gheorghe, pa
sionat crescător de animale. Locul III, Ion cel mic — gospodar de frunte al sa
tului. Fotos ANTON SOC AGI
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(Urmare din pag. 1)

lori —, jumătate din a- 
cestea fiind mărci străine. 
Firma dlui Voicu numără 
30 de automobile, majo
ritatea de proveniență au
tohtonă. Trei din cele 30 
de mașini sunt proprieta
tea societății. în general, 
cu excepția unei singure 
firme, toți cei care coor
donează dispecerate lu
crează prin colaboratori. 
Realitatea a demonstrat 
că, prin cheltuielile pe ca
re le solicită deținerea în 
proprietate a parcului de 
mașini (piese de schimb, 
combustibil, spălătorie etc.), 
afacerea pierde mult din 
strălucire la capitolul pro
fit. Tnteresantă mi s-a pă
rut o anume specificitate 
in evoluția acestui gen de 
afaceri. După investiția 
primară, ridicată la câteva 
milioane bune cerute de 
închirierea sediului, auto
rizația de frecvență pen
tru instalația radio și un
gerea osiilor acolo unde 
hățișul birocratic scârțâie, 
după atragerea colabora
torilor autorizați taxi ce 
dispun în proprietate de 
-iitoveliicul echipat cores
punzător — cu ceas înca
sator — afacerea practic 
atinge pragul suprem de 
dezvoltare. Pentru Deva,

t
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Dând curs scrisorii tri
mise la redacție de dl 
prof. Ștefan Crișan, din 
localitatea Săiașu de 
Sus. ce în mai multe 
"(înduri ne-a semnalat 
frustrați» pe care colecti
vitatea de acolo o simte 
m lipsa unui post tele
fonic cu acces public, zi 
și noapte în comună, am 
cerut precizări dlui ing. 
Pantelimon Șerban, di
rector tehnic în cadrul 
Direcției de Telecomuni- 
"ații Hunedoara-Deva 
Pe scurt, domnia sa a 
afirmat următoarele : din 
cauza cheltuielilor exce
sive pe care telefonul 
public cu monede insta

mi-au spus interlocutorii, 
un număr de 30—40 de 
mașini pe dispecerat re
prezintă, în actualul con
text economic, saturarea 
pieței.

Prețurile oficiale care le 
practică cele două firme, 
preț ce reprezintă cam 
media pentru această pres
tație în Deva, se ridică la 
1 500 de lei/km. Firește, 

HELLO, TAXI!
există suspiciunea că în 
unele taxiuri aparținătoare 
ale dispeceratelor. afară 
este afișat un preț, iar 
înăuntru suma plătită de 
client se face cu taxe de 
până la 2 000 de lei pe km. 
Din cele declarate de in
terlocutori am reținut că 
persoana care este intere
sată să afle cu cât este 
taxat pe kilometru, nu 
trebuie decât să citească 
ceasul electronic de înca
sat din mașină, astfel con
struit încât să afișeze, fă
ră fentă, tariful pe kilo
metru.

Desigur, munca de ta- 
ximetrist are un caracter 
aparte. Taximetristul ve
de, cunoaște și poate păți

ALO!... cu punct și de la 
capăt la Săiașu de Sus

lat la Săiașu de Sus le 
reclamă (reparații, vida
re de monede etc.), dat 
fiind distanța mare față 
de cel mai apropiat cen
tru Romtelecom aflat la 
Hațeg, conducerea direc
ției a hotărât transfor
marea telefonului cu 
monede într-un post pu
blic de abonat. Cetățea
nul comunei ce acceptă 
montarea acestui post 
în gospodăria lui, per

multe în scurta intimitate 
pasageră ce se induce în
tre el și client la adăpos
tul mașinii. Uneori, urcân- 
du-l-se în mașină elemen
te rău intenționate, dez
nodământul poate fi chiar 
tragic. Poate de asemenea, 
lucrând prin dispecerat, 
fiecare taximetrist cunoaș
te un cod de alertă care

constituie semnalul S.O.S. 
în caz de pericol. Se poa
te bănui că dincolo de 
frecușurile inerente con
curenței ardente din acest 
domeniu, la o adică, școa
la acelorași străzi pe care 
își câștigă existența îi va 
găsi pe toți taximetriștii 
solidari. Au existat chiar 
și există tentative de în
ființare a unui sindicat al 
taximetriștilor. Acest or
ganism se vrea un mijloc 
de reprezentare, la nivel 
local, al acestei categorii 
profesionale, în dialogu
rile purtate cu autoritatea 
locală și instituțiile teri
toriale. - în opinia interlo
cutorilor ar mai fi multe 
de pus la punct și în ceea 

mițând accesul consăte
nilor lui, zi sau noapte, 
Ia telefon, beneficiază 
de gratuitate la instala
re, abonament, fiind o- 
bligat să plătească doar 
impulsurile consumate. 
Numărul posturilor pu
blice de abonat depă
șește 40 în județul Hune
doara. Discutând și de
spre posibilitățile cetă
țenilor de la Săiașu de 
Sus de a avea telefoane 

ce-i privește pe taxime- 
triști. S-a invocat necesi
tatea amenajării unor sta
ții de taxiuri în adevăra
tul sens al cuvântului, la 
Astoria și Orizont, iar ta
xele cerute pentru teren 
să fie rezonabile. De ase
menea, s-a opinat că ar 
fi de bun augur imple
mentarea licențelor ca for
mă de a practica taxime- 
tria. Acest lucru ar per
mite controlul numărului 
celor ce fac taximetrie și 
corelarea lui cu necesită
țile urbei. Licențele s-ar 
putea vinde și cumpăra 
între cei ce intră sau ies 
din taximetrie. Este men
ționată și necesitatea unui 
control maj strâns asupra 
celor ce fac taximetrie „la 
bordură", deoarece mulți 
dintre aceștia lucrează fă
ră autorizație și la tarife 
ce, s-a spus, dezavanta
jează clientul.

Deși, în linii mari, po
zițiile celor doi întreprin
zători au coincis, o dife
rență netă s-a făcut sim
țită în percepția asupra 
taxei Băsescu pentru dru
muri. Dacă dl Toader o 
respinge cu fermitate, dl 
Voicu o consideră bine
venită, cu un amendament 

"însă: taxele să fie stabi
lite în funcție de tonajul 
automobilului și nu în ra
port cu capacitatea lui ci
lindrică.

particulare, interlocuto
rul a precizat că în pla
nul de investiții din a- 
cest an este cuprinsă și 
o lucrare de Instalare a 
20 000 de linii telefonice 
Alcatel la Hunedoara, 
în această investiție sunt 
cuprinse, pe lângă mu
nicipiu, și localitățile Ha
țeg. Călan, Ghelari. iar 
din mediul rural Sarmi- 
zegetusa. Bretea Română 
și Săiașu de Sus. în a-

= = = = = = = j a

Cucscria din Câlan, astăzi un muzeu in aer 
liber.

loto ANTON SOC A CI

Ajutorul social 
la Petroșani

Din cele declarate de 
dna jurist Irina Ambruș, 
secretar la Primăria Pe
troșani, am reținut că în 
evidență pentru plata aju
torului social sunt, la Pe
troșani, 164 de familii. 
Dintre acestea, 64 sunt

ceste localități se vor 
instala centrale digitale 
legate prin fibră optică 
de centrala mamă de la 
Hunedoara. Echipamen
tele urmează să vină la 
Hunedoara în această 
toamnă, prin luna octom
brie, iar începerea in
stalării lor este prevă
zută pentru începutul a- 
nului viitor. Această cen
trală digitală odată in
stalată va permite 250 
de numere de telefon 
pentru locuitorii din Să
iașu de Sus. Așadar, răb
dare și tutui», cum se 
zice. Bunele intenții e- 
xistă. 

formate dintr-o singurii 
persoană, 31 din două per
soane, în timp ce la ca
pătul celălalt al enumeră
rii găsim 10 familii, cu 
peste 14 membri. în-urma 
anchetelor sociale efec
tuate au fost scoase din pla-
tă 4 familii care dispuneau 
de automobil sau valori 
ce puteau fi valorificate 
pentru asigurarea traiu
lui de zi cu zi. De aseme
nea, majorarea alocațiilor 
de stat pentru copii, pre
cum și a pensiilor*  a făcu*  
ca multe persoane să de
pășească plafonul i de ve
nituri minimal necesar 
acordării ajutorului so 
cial. Pe lângă ajutorul so
cial, în anumite situații 
de excepție, primăria poa
te acorda ajutoare de tur*  
gență pentru calamități 
sau afecțiuni grave. De 
astfel de ajutoare a bene
ficiat la Petroșani o fami
lie al cărei copil este bol
nav de SIDA.

Haine „second hand" pentru români „first class"
. Indiscutabil, anul 1996. 
în comerț, a fost al obiec
telor vestimentare second 
hand .din import. La .con
fluența dintre o calitate 
și preț competitiv, pe de-or 
parte, și buzunarul atro
fiat de tranziție al româ
nului, pe de altă parte, 
afacerea s-a dovedit ren

La mașina de tricotat. 
Foto PAVEL LAZA
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tabilă, numărul întreprin
zătorilor Ce se ocupă cu 
acest gen de comerț cres
când .sensibil. Dar,, până 
la urmă, cine sunt clien- 
ții unor astfel de maga
zine ? De unde vin hai
nele ? Ce înseamnă pen
tru comerciant această a- 
facere ?

Pentru a găsi răspun
suri, „din interior", am so
licitat o discuție dlui Doru 
Djaconeșcu administrator 
unic Ia S.G. Di Akko Corn 
Impex SRL Deva, firmă 
ce comercializează haine 
de import second hand. 
Până la „Di Akko", ceea 
ce am văzut în alte maga
zine similare, în speță, 
haine aruncate claie peste 
grămadă, șifonate sau hi- 
peruzate, uneori jignitoa
re pentru simțul olfactiv, 
m-a făcut să am o percep
ție negativă asupra aces
tui tip de comerț. In mi
cul magazin ai dlui Dia- 
coneșcu însă rânduiala 
hainelor aranjate pe ga
lantar („călcăm la dungă 
tot ce expunem"), ambien
tul aproape aseptic, pre
cum și priceperea de se
lecție și desfacere a măr
fii atrag clienții.

Gele mai solicitate o- 
biecte’ vestimentare sunt 
pantalonii din stofă sau 
de blugi, bluzele tricota
te, tricourile și echipamen
tul sportiv. Din cele de
clarate de interlocutor a 
reieșit că pentru cine cau
tă desuuri sau lenjerie de 

pat, produsele importate 
din Germania sau Olanda 
sunt cele mai potrivite. 
Nu același lucru este va
labil în căzui pantalonilor, 
tricourilor sau rochiilor, 
unde din punct de vedere 
al calității Statele Unite 
sunt de departe pe pri
mul loc. înainte de a fi 
exportate, mărfurile sunt 
spălate și dezinfectate, 
multe din ele fiind chiar 
nepurtate. Gât timp am 
discutat, în micul magazin 
de cartier al dlui Diaco- 
nescu s-au perindat mal 
multe persoane, afluxul de 
clienți fiind notabil.- Cli
enții sunt de aproape toa
te categoriile, începând de 
la nivele dintre cele mal 
selecte și bine plătite pâ
nă la segmentul de jos al 
clasei medii. E paradoxal 
că acest comerț cu haine 
second hand vizează, pre
ponderent, românii din 
„first class" (clasa întâi, 
elitele — n.a.). „Chiar da
că prețurile sunt cu mult 
mai mici decât în cazul 
articolelor noi, chiar dacă 
oferta este foarte variată, 
totuși, românii cu adevă

rat săraci, cărora te-ai pu
tea aștepta să le fie dedi
cat acest comerț, nu-și pot 
permite „luxul" de a achi
ziționa de aici haine", pre
cizează dl Diaconescu. în
să, la fel ca alți întreprin
zători în branșă, șî ’„Di 
Akko" SRL cu ocazia săr
bătorilor de Paști sau de 
sfârșit de an face donații 
în haine pentru azilele de 
bătrâni sau de copii, pen
tru ajutorarea celor in
ternați acolo. ,

L-am întrebat pe inter
locutor dacă, între clienți, 
nu există teama sau vreo 
reținere de a fi văzuți de 
vreun vecin sau coleg de 
serviciu că își fac cum
părături de la second hand. 
„La început a existat o 
oarecare, să zicem, jenă, 
dar ea s-a estompat rapid. 
De altfel, hainele vândute, 
în majoritate, sunt aproa
pe noi, cu un design mo
dern, satisfăcând orgolii
le mondene chiar și ale 
celor mai pretențioși", pre
ciza întreprinzătorul. A- 
cesta, pentru a veni în 
sprijinul clienților, pres
tează și mici servicii de 

Pagină realizată de 
ADRIAN SÂLAGEAN

croitorie, retușând, pe 
măsura clientului, anu
mite obiecte vestimentare.

După moda hamburghe- 
rilor, a fast fobd-wilor. a 
barurilor cu terasă și bi
liard, se pare că, și.atrac
ția pentru acest comerț 
cu haine second hand de 
import este în declin, e- 
fervescența de început fiind 
înlocuită, treptat, de pla
ciditatea rutinei. ' Driblând 
permanent printre preten
țiile, uneori absurde sau 
rău voitoare ale clienți
lor, recomandând un pro
dus sau altul întreprin
zătorul n-are însă de ce 
să se teamă. Atâta timp 
cât industria românească 
de profil produce cu mult 
mai scump, dacă nu mal 
puțin aspectuos iar pre
țurile hainelor de import 
noi sunt prohibitive, pen
tru majoritatea românilor, 
soluția second hand-ului 
pare a fi optimă, născută 
fiind sub presiunea con
juncturii.
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Veteranii de război — mândria I 
și onoarea națiunii |

Am promis că vom re
veni asupra Conferinței 
Filialei județene a Aso
ciației Naționale a Vete
ranilor de Război și iată 
că o facem în numărul 
de față. Pe marginea da
rii de seamă prezentată 
de dl prof. Dumitru Su
san, președintele filia
lei, care a fost reales in 
această funcție, au ur
mat dezbateri foarte in
teresante, cei ce au luat 
cuvântul —' loan Branea, 
loan Biscărean, Ferdi
nand Piloiu, Emilian Gă
van, Octavian Moraru, 
Maria Costea, loan Cio
can, luiiana Dobai, loan 
Crișan și alții — au a- 
preciat activitatea ve
chiului comitet și.au ri
dicai o seamă de aspec
te ce interesează și ca
racterizează viața vete
ranilor de război pe ca
re le punctăm în conti
nuarea acestor rânduri: 
• In județul nostru exis
tă șase subfiliale ale 
ANVR și două centre co
munale • Sunt în plată 
la Direcția județeană 
pentru probleme de mun
că și protecție socială 
10 451 dosare ale vete
ranilor de război • S-au 
eliberat numeroase legi
timații pentru transpor

SA..M<ZEGETUSA. In jurul ruinelor terenul aparține localnicilor, spații 
unde se ară cu tractorul, sc cosește, iar animalele pasc în voie. Loturile sunt 

I îngrădite cu sârmă ghimpată, iar în incinta grădinilor sc află ziduri de re
levanță istorică. Pe când o lege a patrimoniului, prin care istoria neamului 
■3 fie apărată, cetățenii să fie despăgubiți corespunzător acolo unde este ca
zul ? ! Foto ANTON SOCACX

tul gratuit pe calea fe
rată și cu mijloacele 
auto, numai că acestea 
din urmă nu sunt luate 
în seamă de firmele pri
vate • Un succes de sea
mă al perioadei recente 
este redobândirea fos
tei „Casine" (unde se a- 
flă restaurantul „Ba- 
chus"), ce va deveni ca
să a armatei • Filiala 
județeană a A.N.V.R. 
participă la toate mani
festările consacrate eroi
lor căzuțl pentru liber
tatea, independența și 
suveranitatea patriei, dar 
în ultima vreme nu este 
prea solicitată o Filiala 
a acordat sprijin finan
ciar celor ce au fost pă
gubiți cu prilejul inun
dațiilor și veteranilor cu 
situație materială grea 
• Actualele organe lo
cale ale puterii neglijea
ză cererile și drepturile 
acordate de lege celor 
ce au luptat în al doi
lea război mondial, ur
mașilor celor ce au că
zut In bătălii sau vădu
velor veteranilor de răz
boi • Conducerea Aso
ciației Naționale a Vete
ranilor de Război poar
tă intense tratative cu 
reprezentanți ai Parla

mentului și Guvernuluil 
pentru îmbunătățirea — 
nu schimbarea — legii 
ce-i privește pe vetera 
nil de război și speră să 
obțină ceea ce cere • 
Există o bună colabora
re cu presa locală, care 
publică frecvent artico
le evocând eroismul Ar- ■ 
matei Române pe fron-| 
turile pe care a luptat.! 
Se speră în menținerea! 
și dezvoltarea acesteia. |

Județul Hunedoara are’ 
foarte mulți veterani del 
război, aflați acum la! 
vârstă înaintată. Numă-| 
rui lor scade de la un | 
an la altul, de la o lună | 
la alta. Tocmai din a-1 
ceste considerente socie-1 
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tatea de astăzi și de mâi
ne are datoria să-i pre- 
țuiască așa cum se cu
vine. Prin aceasta se 
săvârșește un gest de cin
stire a celor ce — la che
marea țării — au luptat 
în sângeroasele bătălii 
pentru cucerirea, păs
trarea și consolidarea in 
dependenței, suveranită
ții și dăinuirii țării pe 
care toți avem datoria 
sacră s-o iubim.

TRAIAN BONDOR

I

Importanți, infatuați, 
aroganți și nonșalanți, 
neoiiții se înșurubează în 
câte-un domeniu de ac
tivitate cu aerul că. fără 
ei, lumea și țara ar că
dea în ghearele unui 
iminent cataclism. Ei nu 
recunosc, dar se cred 
„multilateralii" preconi
zați de sistemul socia
list, deghizați acum sub 
inocenta sintagmă „oa
meni de afaceri", sau sub 
englezescul „manager", 
ca să facem uz de „ro
mâneasca" actuală... A- 
cesi magic manager are 
pentru unii efectul scăr
pinării porcului pe bur
tă, să nu mai vorbim 
dacă el se suprapune u- 
nei funcții pe măsura 
idealului Iar în ultima 
vreme numai de idea
luri carieristo-ierarhice 
nu duce lipsă românul 
Drept care s-a dezlăn
țuit o luptă politico-ad- 
ministrativă 
dent, denumită 
cat răfuiala, în 
căreia oricine crede că 
i se cuvine orice func

fără prece- 
codifi- 
cadrul

Furt în grup, fugă
de la locul faptei

• Potrivit comunica
tului Inspectoratului de 
Poliție al județului Hu
nedoara, în zilele sfâr
șitului săptămânii 19—25 
mai polițiștii au desco
perit 21 de persoane ca
re au săvârșit 18 fapte 
de natură penală. Iată 
două dintre ele.

• Nicolae Popa, de 41 
de ant, din Hunedoara, 
maistru la S.C. „Siderur-

ț gica", circulând în data 
l de 25 mai, în jurul orei 
J 17, cu autoturismul pe 
î strada „Spicului" din Hu- 
ț nedoara, a accidentat pe 
' minora Alina Vesel, de 

7 ani, care se angajase 
' în traversare pe loc ne- 
i marcat.

In loc să aștepte ca 
organele de cercetare o* * 
f ici ale să-și facă datoria, 
N.P. a plecat de la locul

această tagmă, deci. în
cepe să acopere ca o ciu
percă toate domeniile 
de activitate, inclusiv cel 
cultural. Această parte 
din istoria noastră, ig
norată cu insistență în 
ultima vreme, tinde să 
devină un fel de maidan 
unde pot sălășlui tot fe

accidentului, chestiune 
care-1 va costa, pentru 
că fuga de la locul acci
dentului — care poate 
avea ca scuză doar în
cercarea de a duce la 
locul cel mai apropiat 
de prim ajutor sau la 
cel mai apropiat spital 
victima accidentată — 
are consecințe penale. Nu 
este cazul acestei scuze. 
Autorul accidentului a 
fost identificat la câteva 
ore după producerea lui.

• Se pare că. nopțile 
sunt cele mai prielnice 
săvârșim unor fărăde
legi, spre deosebire de 
cele pe care „gulerele 
albe" le săvârșesc la lu
mina zilei și care se 
soldează cu pagube de 
miliarde, pentru econo
mia națională.

Nu suntem, deocam

* -*  i _r 

ție. Purtând cu mândrie 
prostească stindardul lău
dăroșenie!, tagma agra- 
maților, a lipsiților de 
bun simț, imoralilor, în
credințați că imperti
nența suplinește orice, 
inclusiv lipsă de cultură,

im
RÂfllIllĂ 

lul de dobitoace ale că
ror produse mentale in
festează cu incultură ori
ce altceva cu care intră 
în contact. Respectând cu 
fidelitate scenariul răfu
iala, reforma și schimbă
rile au toate șansele să 
desfigureze grav cultura 
națională ajunsă în mul
te zone și paliere pe mâ
na... unor manageri par
ticipant la concursuri 
organizate pe criterii po
litico-obscure, simpatii 
și, mai ales, o solidari
tate cum se poate întâlni 
doar la unele vietăți ca- 
re-și duc viața în mlaș
tina mediocrității depliJ 
ne. Cultura, teritoriul 
nimănui, se va răzbuna 
într-o bună zi, însă isto
ria va ridica neputin
cioasă din umeri în fața 
reformatorilor și „re
structuratorilor" cu zâm
betul lor sub formă de 
rânjet satanic. Dar încă 
nu e prea târziu...

DUMITRU 1IURUBA, 
redactor șef al publicației 

„Opinii culturale”

dată, în posesia unor in
formații despre pagube 
produse la lumina zilei 
ci despre altele, săvâr 
șite Ia adăpostul nopții 

In noaptea de 24—2! 
mai. în înțelegere cu con
trolorul de poartă Ma 
rius Fetru Crețu, un gruj 
compus din Petru Rus 
loan Corduneanu și Io 
sif Marton au „subtili 
zat" de la locul de mun 
că 13 saci de ciment, îi 
valoare de 198 000 de lei 
Furtul s-a întâmplat 1; 
ICSI1. unde și manaț 
rul general al societăț, 
a fost arestat pentru i 
infracțiune asemănâtoa 
re. Să fie un semn ?

Rubrică realizată d 
ION CIOCLEI, 

cu sprijinul I.P.J.
Hunedoara

j
 Trebuie subliniat fap

tul că de multe ori 
(oboseala fizică, însoțită

«au nu de oboseală se- 
• xuală, poate fi primul 
I simptom al unui diabet 
! zaharat șl poate per- 
| sista muli timp ca un 
• simptom. De aceea.' In 
I fața unei oboseli fizice 
I au instalări progresivă, 
Z inexplicabilă prin efor» 
| turile fizice depuse care 
J anterior nu declanșau 
(senzația, mal ales la 

persoane provenind din 
I familii de diabetici sau 

11 care au exces de greu- 
i • tate corporală și vârsta 
11 peste 40 de ani, este 
; • utilă verificarea periodică 
■ | a glicemiei (dozarea glu. 
I ’ eozei din sânge) și chiar 
| alte analize mai complexe 

I J pentru a depista un e*  
g ventual diabet zaharat. 
I Prezentarea la medio 
g pentru analize de labo- 
| rator este cu atât mai 

necesară cu cât sunt 
prezente și alte simptome 
întâlnite in diabetul za
harat. creșterea exagerată 
a poftei de mâncare (po- 
lifagie), sete accentuată 
care reclamă cantități 
mari de lichide (polidip- 
sie) și eliminarea de u- 
rină în cantități mari 
(poliurie). in obezitate 
gradul de oboseală fizică 
este determinat de efor
tul suplimentar pe care 
trebuie săj depună a- 
paratul locomotor (dar 

și aparatul cardio-vașcular) 
pentrir a mobiliza kilo
gramele în exces. Insta
larea oboselii fizice de
termină pe individ să 
reducă efortul fizic, a- 
ceastă limitare determină 
scăderea consumului de 
energie și substanțe grase 
din corp, ceea ce deter-, 
mină creșterea In plus 
a greutății, care accen
tuează din nou gradul

OBOSEALA
do oboseală șl astfel 
evenimentele se repetă, 
având ca rezultat final 
apariția diverselor com
plicații. Singura măsură 
terapeutică eficientă în 
acest caz este regimul 
hipocaloric la care se 
adaugă evitarea sedenta
rismului și, la recoman
darea strictă a medicului, 
tratament medicamentos.

In foarte multe alte 
boli este prezentă obo
seala fizică, uneori fiind 
un simptom important, 
alteori aflânduse pe 
plan secund datorită al
tor manifestări clinice 
mai zgomotoase. In tu
berculoza pulmonară o- 
boseala apare în stadiile 
timpurii ale bolii și de
vine un simptom doini» 
nant, fiind însoțită de

FIZICA (V)
scăderea poftei de mân
care. slăbire în greutate, 
uneori creșterea tempe
raturii și semne din par
tea aparatului respirator 
(tuse, expectorație, du
reri de piept etc.). In bo
lile febrile acute (virale 
sau bacteriene) oboseala 
apare în contextul clinio 
specific fiecăreia din ele, 
se asociază cu alte semne 
care ajută medicul la 
stabilirea diagnosticului 
și indicarea unui trata
ment corespunzător. De 
remarcat că intensitatea 
oboselii fizice este cu a. 
tât mai mare cu cât 
virulența agentului ca
uzal este mai accentuată, 
dar ea depinde șl de 
tipul de infecție șl de 
gradul de -rezistență a 
organismului, astfel că 

multe boli infecțioase 
grave pot evolua cu un 
grad redus de oboseală 
fizică și invers, o obo
seală intensă se poate 
instala chiar într-o in
fecție virală banală. O- 
boseala mai poate apărea 
ca simptom important 
în boli endocrine, boli 
de sânge (anemii, leuce
mii), cancere, boli pul» 
monare cronice etc., dar 
ea se asociază cu alte 
modificări clinice sau 
paraclinice (analize de 
laborator, examene ra- 
diologice, ecografice etc.) 
încadrându-se într-un 
complex de date ce per
mit medicului stabilirea 
unui diagnostic șl reco
mandări privind trata
mentul pentru fiecare caz 
în parte.

In concluzie, oboseala 
fizică este un fenomen 
fiziologic, normal, dacă 
se explică prin apariția 

ei după un efort fizic 
mare, dispare după o 
perioadă de odihnă și 
nu se însoțește de simp
tome care să indice o 
alterare a stării de sănă
tate a organismului. Pen
tru o persoană care a- 
cuză oboseală fizică 
nejustificată de gradul 
de efort sau oboseala este 
prezentă chiar și în re
paus ori senzația de o- 
boseală se însoțește și 
de alte simptome, indi
ferent de tipul și locali
zarea lor. prezentarea la 
medic este obligatorie, 
deoarece în spatele a- 
cestui fenomen, aparent 
banal, se poate ascunde 
o boală gravă dar care 
diagnosticată șl tratată 
la timp, se poate cel 
puțin ameliora sau chiar 
vindeca.

Dr. NICOLAE BRANESC 
Policlinica Călaa
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DIN TARĂ Șl DIM LUME
CONFERINȚA DE PRESĂ A 

PREMIERULUI VICTOR CIORBEA

! 
i * 
l
I 
I

MANAGERUL
S.C. SUINPROD S.A. ORĂȘTIE 

Cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr,

CONVOACĂ

Adunarea Generalr Extraordinarii a

1.

RATA INFLAȚIEI ANUALE 
NU VA DEPĂȘI 110 LA SUTA

Premierul Victor Cior
bea a estimat că rata in
flației anuale nu va de
păși 110 la sută, din care 
B0 la sută s-a consumat 
deja. In luna mai, infla
ția este estimată la 6 la 
sută, iar din iunie până 
la sfârșitul anului va fi 
intre 2—3 la sută.

Ciorbea a spus că ci
fra de 110 la sută nu tre
buie „să ne sperie" în
trucât in 1995 rata Infla
ției a fost de 300 la sută, 
tn opinia sa, există două 
avantaje majo 
•e : „Piața este liberă, 
nu mai avem ce să li
beralizăm fiindcă am li
beralizat tot excluzând 
josibilitatea unor noi 

>curi inflaționiste". Iar, 
in al doilea rând, „șocul 

mare a trecut și so
la tea s-a comportat 

bine".
Ciorbea a afirmat că re

zervele BNR sunt de 
1600 miliarde de lei șl de 
1.6 miliarde dolari. El a 
precizat că datorită mă
surilor de reformă, numai 
in câteva luni In rezer
vele BNR au intrat peste 
in miliard de dolari. Com
ponența acestei sume, con- 
V>rm celor afirmate, ar 
i 265 milioane dolari

provenind de la popu
lație. 315 milioane de 
dolari din investiții stră
ine și 300 milioane de 
dolari din repatrieri de 
capital. La aceste sume 
se adaugă o valoare esti
mată de 150—200 mill - 
pane dolari din investiții 
străine de portofoliu. Cior
bea a spus că dobânzile 
vor cobori mâl rapid, 
astfel că In septembrie 
vor fi sub 50—60 la sută. 
El a estimat că se va 
produce o reducere a de
ficitului contului curent 
de aproximativ 400 mi
lioane dolari. In timp ce 
„In alte state aflate In 
tranziție se Înregistrează 
majorări". Șeful Execu
tivului român a spus că, 
In baza noii legi de orga
nizare a CEC. se va tre
ce la acordarea de cre
dite de către CEC pentru 
întreprinderile mici șl mij
locii. Pentru derularea 
acestui proces. Fundația 
Caselor de Economii din 
Germania oferă un am
plu program de asistență 
tehnică. El a adăugat că 
se va continua slăbi
rea economiei subterane 
prin reducerea fiscalității, 
prin campania de anti-

corupție, dar și prin in
stituții eficiente. Toate 
aceste măsuri au în ve
dere „integrarea a aproa

pe 2 milioane de români 
care lucrează în econo
mia paralelă. în sistemul 
economic coerent".

INVESTIȚII DE 2,477 MILIARDE 
' DE DOLARI

Investițiile totale în Ro
mânia. efectuate de 46.140 
de societăți cu capital 
străin, din 145 de țări, 
se cifrau, la data da 23 
mai 1997. la 2.477 miliar
de de dolari, a anunțat, 
marți, premierul Victor 
Ciorbea. la conferința de 
presă extraordinară. De 
la această statistică este 
exceptată ultima tranzac
ție încheiată cu Beli — 
Helicopters.

Comunitatea economi

că europeană, prin gru
puri de investitori, a 
investit 1,30 miliarde de 
dolari. OECD peste 1,867 
miliarde dolari, organis
mele financiare interna
ționale 316,5 milioane do
lari. iar AELS circa 175 
milioane dolari.

In procente, din totalul 
capitalului investit, Euro
pa deține 62 la sută. Asia 
16 la sută, urmate de A- 
merica de Nord cu 10 la 
6Ută.

RESTRUCTURAREA ROM TELECOM — 
O PRIORITATE

Restructurarea R.A. Rom 
Telecom a fost una din
tre primele măsuri luate 
de către executivul ro
mân, a afirmat, marți, 
premierul Victor Ciorbea. 
Acest lucru se va face 
cu ajutorul BERD care, 
în urma semnării unei 
gcrisoiă de intenție cu 
partea română, va con
tinua finanțarea dez
voltării serviciilor tele
fonice. Punctul final al 
acestor eforturi este pri
vatizarea Rom Telecom.

Da asemenea. Guvernul 
a stabilit, programul de 
dezvoltare și creștere a 
numărului de abonați și 
linii telefonice pentru 
întregul an. La nivelul re
giilor autonome. Rom Te
lecom a realizat o creș
tere a numărului de abo
nați. pe primul trimestru 
•al acestui an. cu circa 
60.000 de linii. Iar până 
la sfârșitul acestui an 
se preconizează creșterea 
cu 500.000 a numărului 
de linii telefonice.

INTEGRAREA ÎN MATO
AVIZUL MILITARILOR AMERICANI

Avizul militar ce va sta 
la baza deciziei politice 
miericane cu privire la 
ominalizarea României 

^entru integrarea în NATO 
in primul val va fi, cu 
siguranță, pozitiv, a de
clarat, marți, generalul 
ie divizie Constantin De*  
jeratu, șeful Statului Ma
jor General al Armatei 
ițomâne, întors dintr-un 
iurneu în Statele Unite 
ile Americii. Degera
ți consideră că acest a- 
nz militar reprezintă 50 
a sută din decizia de 
iUsținere a României 
jentru aderare și a adău
gat că, în ciuda împărți- 
ii în procente, ar putea 
ifirma că România be

neficiază de .Jumătatea 
mare".

„Cred că principala rea
lizare este faptul că ■- 
cum nu se >nai pune pro
blema la modul ..de ce 
România?" ", a afirmat 
generalul Degeratu. El a 
subliniat că autoritățile 
militare americane, și 
chiar persoane din cadrul 
administrației SUA. re
cunosc faptul că neinclu- 
derea României în pro
cesul de aderare în pri
mul val ar fi ..o eroare 
strategică". „Din punct de 
vedere militar extinderea 
NATO fără România nu 
poate fi pusă în discu
ție. însă. In mediul oo
litic, argumentele sunt 
mai nuanțate", a mențio
nat generalul Degeratu.

GRECIA SUSȚINE CANDIDATURA 
ROMÂNIEI LA N.A.T.O.

Grecia va sprijini, în 
continuare, candidatura 
României la integrarea 
în NATO însă nu poate 
face lobby în favoarea 
statului român pe lângă 
alte state membre ale 
Alianței, a declarat, marți, 
generalul de divizie aeria
nă Athanassios Tzoganis, 
șeful Statului Major Ge
neral al Apărării Republi
cii Elene, aflat în vizită 
în România, în perioada 
26—29 mai. Tzoganis con

sideră că. în cazul ne 
includerii României în 
procest'-l de aderare, nu 
este cazul creării unei a- 
llanțe regionale, în afara 
NATO. El a refuzat să 
comenteze propunerea fă
cută recent, !n Grecia, de 
către președintele Emil 
Constantinescu. pentru 
constituirea unul parte- 
neriat regional strategic 
România — Bulgaria — 
Grecia.

Ac
ționarilor la data de 14. 06. 1997, ora 10,00, 
■țla Sala „ASTRA“ Orăștie. pentru foți acționarii 
f înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârși*  
țtul zilei de 1 aprilie 1997.

Ordinea de zi a A a nării Generale:
1. Raportul de gestiune al managerului.
2. Raportul cenzorilor privind gestiunea

{societății pe anul 1996.
I 3. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 
I 1996 și al contului de profit și pierdere.

4. Aprobarea repartizării profitului reali- 
Izat în anul 1996.

I
ln cazul in care la prima convocare nu 
vor fi îndeplinite prevederile legale, adunarea 
generală se va reprograma în același loc pe 

„data de 28. 06. 1997. ora 10,00.
J La adunare pot participa toți acționarii 
I înregistrați în Registrul acționarilor, personal 
| sau prin reprezentanți pe bază de pro 'ură spe 
î cială. care va fi depusă Ia sediul societății.
J Informații suplimentare la sediul societății 
| sau la telefon 054 — 641640.
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S.Q COMAT Deva STA,
Societate dexomerțe^ groș^șuerudetail

OFERTĂ ’SPECIALĂ f
vfaujpai de la magazinul COMAUDevaS-Ă^t

1 -*Ștr.  Depozitelor, nr 51
I V Numai acum'

^PfjEȚf numai 550.000 lei o taaie^

□stoc limitat: CUMPĂRAȚI acw»
........ ........... - - — -—

Comercializează 
conducte și fitinguri din PE Și PVC

* pentru rețele de

APA, CANALIZARE Șl GAZ

3400 (Sluj-Napoca, str. Câmpina nr. Exl 
Tel.l 064-415566, Tel./Fax. 064-415499

: ,T". rrwrr

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARĂ, 
CU CELE MAI BUNE PREȚURI

■ Doriți IMBRACAMINTE SORTATA intr-o 
gamă diversificată 7

■ Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC 
pentru atelierul dumneavoastră ?

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ de 
cea mai bună calitate T
TOATE LA CFLE MAI BUNE ”RETURII 
SUNAT1-NE ACUM LA TEL.: 018 — 

193493.
noștri fideli reduceri pânS

*
.623482 sau 064 —

Pentru dienții
ț la 12 Ia sută)

1
I*

I

Transilvania Expres, 2200, Brasov, Str. Lnneă 
!nr. 13, sau la tel. 068/412123 068/411475, i
<068/413865.
4

Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj. 
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16.

AGENȚIE DE PRFSA i
CAUT A JURNALIȘTI CO' ESPONDENȚi. 
Informații și c.v. Ia adresa: Agenția

S.C. GRUNDEL IMPORT-EXPORT 
S.R.L. SIMERIA

Direct importator Germania

j VINDE GROȘ 
Haine import second-hand nesortate, 

ț saci, la kg.
f Telefon 660280, Simeria.

I

în

(185395)

ACUM E MOMENTUL'!!
Compania da hUbiHrl

FAVTOfiJM^DRÂȘDE

vinde blanuri cu reducere: -40% cu facilitatee 
de a cumpăra în 5 rata OH dobândă

MARI REDUCERI '!!
..........••w.v.sv.v
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FHUieiTATeEM
VANZARi —
CIJ MP A RARI

a Vând calculatoare 586, 
686 PENTIUM, în orice 
eoniigurație, sau compo
nente soft instalat, Ia 
prețuri minime. Tel. 
215729 (5287)

• \unci apartament trei
camere, ultraamenajat, 2 
Loxe. Liliacului. Telefon 
221030. (5288)
• Vând Saviem 16 500,000, 

tractor 445, 12 700 000, trac
tor' tip vechi fără motor 
3 500 000, Dacia 1310 foarte 
bună 9 200 000. Tel. 613777.

(4659)
• Vând apartament 2 

camere, Eminescu, G. 2/ 
31 Informații tel. 220524.

• Vând Dacia 1310 —
4990, preț convenabil. Tel. 
621762. până la 16, tel. 
216963. (5650)

• Vând Dacia 1310, a- 
variată, înmatriculată, cu 
C.I. Tel. 661468.

(5635)
• Vând Volkswagen 

Jetta, Diesel, fără talon, 
Gurasada. tel. 345.

(4665)
• Vând prășitoare, în

stare nouă, cu cinci rân
duri, plus rarițe. Ilia, 
tel. 390, seara și 224 — 
ziua. (4662)

• Vând apartament cen
tral, 3 camere, decoman
date, multiple îmbunătă
țiri. Tel. 224618.

(5645)
• Vând casă, Deva, apă, 

gaz și apartament 3 ca
mere. Tel. 229150.

(5643)
• Vând urgent, conve

nabil, teren intravilan, în 
Cristur .Tel. 671676, 671533, 
16—22

Tâmpa, nr. 11, apă gaz, 
trifazic, depozit mate
riale construcții și teren 
extravilan, la șoseaua na
țională, 1,78 
bolțari zgură 
Tel. 661626.

va, 22 Decembrie, 
624332.

I
I
1 
i w

ții

ha ; vinde 
2500 lei buc.

(5640)
• Vând VW Passat, în

matriculat, stare foarte 
bună, fabricație 1977, 1600 
cmc. Tel. 219428, ora 
20—22.

(5629)
■ Vând Fiat Ducato, 

1,8 t, izotermă pentru a- 
limente. Tel. 218392.

(5552) 
urgent casă și 
1,5 ha, în Să- 
628341.

(5563) 
Opel Kadett,

doara selecționează 
tineri dinamici pentru a-i 
forma în vânzări directe 
plus management. Expe
riență non necesară. Sa
lariu avantajos. Telefon 
615390.

• Azi se împlinesc doi 
ani de când ne-a părăsit 
scumpul nostru soț șî 
tată

OPREAN VICTOR

• Vând 
grădină de 
liște. Tel,

I*
I
%

I
I 
I h
1
1

I 
I

I»

(5644)
• Vând societate non

profit, fără activitate. 
Tel. 058/771126.

(5641)
• SG Confort vinde casă,

OCAZIE UNICA ! 
COOPERATIVA „VIITORUL" 

DEVA

VINDE
— Automacara 12,5 t
— Mașină găurit radială 60-820
— Cazane Aiacs-80 
închiriază prin contract de

pentru producție și birouri.
Informații la tei. 217157 și

asociere spa

217880.
(6004)

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL M.R. 
SIMERIA C.E.B.

Organizează la data de 18 iunie 
ora 10

1997,

in vederea achiziționării de lemne pentru 
necesare școlilor subordonate.

Informații la sediul unității din Simeria, 
Șir. .Șoseaua Națională, nr. 136, tel. 660453.

foc.

REAMINTIM CA
S.C. CHIMICA S.A.

ORAȘTIE
VINDE LA

I
I*
I

in ziua de 28 mai 1997, ora 10, și în fie
care zi de miercuri, până la epuizarea stocu
lui — următoarele :X

Tractor U 650 — 1985 — 10.000.000 leî 
Remorcă cisternă — 1983 — 8.000.000 lei 
Freză universală Toss — 1963 — 3.000.000 
lei
Mașină debitat alternativ
800.000 lei
Mașină ascuțit
iei
Morteză —
Freză
Freză
Freză
Freză
Mașină
13.000.000 lei
Mașină ascuțit
15.000.000 lei
Remorcă —
Motostivuitor — 3 bucăți
500.000 lei.
Alte mijloace fixe.
Relații suplimentare la teleion 641250, ' 

interior 228. !

■ 1969

LAM — 1973 1.200.000

MENIX 
UWF 
U VV F 
UWF

i ascuțit

1987 — 44.000.000 lei
10.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
— 1985

— 1983 — 
—• 1983 —
— 1983 —
— 1983 — 
cu plăcuțe

ASU 280 1987

1983

lei 
Ici 
Iei 
Ici

îp-
«.‘.•.‘.‘aW.-.W.s-.-

ANUL IX • NR. 1895

T—T

3.000.000 lei
1989

(5639)
• Vând Fiat Ritmo Die

sel, înmatriculat, an fa
bricație 1985, stare foarte 
bună. Informații telefon 
661395, după ora 17.

(5638) 
din 

activitate. Tel.
• Cumpăr firmă 

1994, fără 
225044.

(5637)
motocositoare• Vând

Gosana S — IMO Orăștie-. 
Balog Octavian, Câmpuri- 
Surduc. nr- 
165.

f

< • aM*  1

69. Telefon 
(5635)

< ■■■ •

• Vând legume im
port. Tel. 057/280024, 
057/281229.

(OP)

• SG Simal Exim 
SRL Deva vinde pie
se auto pentru Sa
viem. Adaos comer
cial zero, prin ma
gazinul „Complex co
mercial central" pia
ță, etaj 1.

• Vând apartament 2 
camere, str. Scărișoara, bl. 
34, sc. I, ap. 12, etaj 2, 
Informații la domiciliu.

(6001)
• Vând batoză Semă

nătoarea (1993), sat Brcte- 
lin, nr. 35,

(5630)

• Vând apartament trei 
camere, decomandat. De-

• Vând
fabricație '80, înmatriculat, 
1500 DM. Informații — 
Primăria Densuș.

(9355)
• Vând apartament 4 

camere, etaj l (cartier 
Progresul). Tel. 213043.

(0184632)
• Vând apartament două 

camere (parter), Deva, 
Aleea Romanilor. Infor
mații la tel. 
ora 18.

647271, după 
(33527)

tractor 445,• Cumpăr 
dublă tracțiune, neinma- 
triculat. Tel. 611306.

(5558)

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 
1JJ tone, cu 
identitate șl 
țle sanitară,
cepțlonală. Preț 15 000 
DM. negociabil. Infor
mații la tel. 211275.

207 D, 
carte de 
autoriza- 

Stare ex-

OFERTE 
DE SERVICH

• NOU1 Punct farma
ceutic veterinar în Sta
ția GFR Ilia, program 8/30 
— 15, 16—20.

(5260)
• Contract muncă Ita

lia, dansatoare. Telefon 
233830, orele 12—18.

(5080)
• IMPORTATOR DI

RECT în județul Hune-

CONCURSUL
DIN 1 IUNIE

1997

1. BOLOGNA (7) — INTER (3) 1
Pentru gazde ar fi un adevărat record

anul promovării în prima serie să ajungă și în 
UEFA.

2. JUVENTUS (1) — LAZIO (4) — pauză 
De obicei gazdele tranșează partida în :

'•ea lor chiar în prima repriză.
3. JUVENTUS — LAZIO — final 

Credem că victoria va fi de partea 
deși n-ar fi exclus o stirpriză — un egal.
4. MILAN (10) — GAGLIARI (15) 

Oaspeții pot face o figură frumoasă,
mult de un egal... ’

5. NAPOLI (13) — VICENZA (8) — pauză X 
După rezultatele de până acum ale acestor for

mații, suntem înclinați spre un rezultat de ega
litate la pauză.
6. NAPOLI,— VICENZA — final 

Nu e exclus ca rezultatul să rămână
la sfârșitul meciului, cum nici victoria 
nilor nu poate fi exclusă.

7 -

x 
ca 
Gupa

în

1
favoa-

1
gazdelor

1 X
dar mai

I x 
așa până 
napolita-

de
B.

pc 
».

PIACENZA (16) — PERUGIA (14) 1 x
Un duel din subsolul clasamentului ce e greu 
prevăzut cum se va încheia.
REGGIANA (18)—ATALANTA (12) — pauză x 
Până la pauză s-ar putea păstra eclijîibrul șî 

tabela de marcaj.
REGGIANA — ATALANTA 
Gazdele n-au obținut nici o 
2 în deplasare), și ar fi o

victorie 
surpriză

final i
acasă 
să o

X 2
i (dar

rea-

i

(5G49)
• Societate de construc

ții executăm orice tip 
de construcții, instalații, 
acoperișuri. Tel. 221870, 
după ora 15.

din Lăsau.
Dumnezeu să-l odih

nească în pace ! Familia.
(0184631)

(5542) DECESE
• Meditez engleză, orice 

nivel, admitere, 9000 lei 
ora. Tel. 621609.

(4663)

ÎNCHIRIERI

închiriez spațiu•
mercial, Orăștie, str. 
dionului, 5. Tel. 
familia Ferședi.

(4349)

co-
Sta-

641543-

• Colegii și prietenii din 
Secția interne a Spitalu
lui județean Deva 
exprimă profundul 
gret. legat de dureroasa 
dispariție a dr.

GIIEORGIIE 
MOCANU

își 
re

• Caut pentru închi
riat, pe termen lung sau 
mediu, apartament 
camere sau 
diferent de 
620719 sau

două 
garsonieră, in- 
zonă. Telefon 
233143.

(5573)

PIERDERI

• pierdut legitimație că
lătorie pe numele Poiană 
Vasile. ® declar nulă.

(5082)

• Pierdut carnet de 
sănătate, pe numele Năsui 
Betuela. Se declară nul.

(4664)
«

• Pierdut autorizație 
12767. din 18. ‘X. 1996, 
numele Murar Sofia, 
declară nulă.

(5634)

nr.
Pe 
Se

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

Schimb garsonieră,

sau apar-
parter, pentru privatizare, 
cu garsonieră, 
lament, etaj superior. De
va, bdul Kogălniceanu, bl. 
56, sc. 2, P, ap. 23.

(5648)

DIVERSE

,Radu Iacomind 
SRL Deva, cu 

Deva, bdul De
ll, sc. B, ap. 47,

• S.G. 
Imp-Exp“ 
sediul în 
cebal ,bl, 
depune documentația pen
tru magazinul „VALEN
TIN 11“ din Deva, strada 
Libertății, bl. Dl, 
pentru obținerea 
zației de mediu.
sesizare se va depune în 
termen de 15 zile la APM 
Deva.

ap- 4, 
autori- 
Orice

(5643)

COMEMORĂRI

un profesionist de mar
că, un om adevărat, pe 
care cu toții l-am iubit.

(5573)

• Gu multă durere în 
suflet anunțăm încetarea 
din viață după o lungă și 
grea suferință a scumpu
lui nostru soț și tată

BOC DOREL
înmormântarea va avea 

loc 
13, 
din

joi, 29 mai 1997, ora 
la cimitirul ortodox 

Bcjan. Soția ți fiul.
(33529)

• 
ultim 
a fost 
vefcin

Ncli și Emil aduc un 
omagiu celui care 
un bun prieten și

BOC DOREL

Dumnezeu să-l 
nească. Sincere 
■leanțe familiei 
rate.

odih- 
condo- 

îndure- 
(33530)

• Sincere condo
leanțe familiei și un 
ultim omagiu celui 
care a fost

UORU BOC,
din partea Asociației 

sportive CFR Manno- 
sim Simeria.

(5567)

• Mulțumim 
turor celor care 
fost alături de 
ne-au sprijinit și nc-au 
mângâiat în durerea 
produsă prin pierderea 
tatălui nostru

Preot VASILE 
IIODOȘ

Familia Giobanu 
Pavel și Mariana. 

(5570)

tu- 
au 

noi,

au
lizeze duminică.
10. ROMA (11) — UDINESE 

Romanii se voț strădui să
punctele pentru a spera la o partiqțpare în Gupa 
UEFA.
11. SAMpDORlA (5)—FIORENTINA (9) pauză x 

înclinăm spre un rezultat nedecis în prima parte
a jocului.
12. SAMPDORIA — FIORENTINA — final 1 x 

Dacă genovezii se află foarte aproape de o
cupă, florentinii ar trebui să strângă puncte ți din 
deplasare să mai urce șl el în clasament.
13. VERONA (17) — PARMA (2) 2

Diferență mare de valoare în favoarea oaspe
ților.

I
câștige toate
(6)

trei

■

• Gu durere și re
gret anunțăm că so 
împlinesc 3 ani de la 
decesul fostului 
rector și coleg.

MUNTEAN 
VALER 

îi vom păstra 
nic amintirea lui 
tă. Dumnezeu să-l' o- 
dihnească în pace. Go- 
lectivul fabricii 03 
EBAS — Macon S.A. 
Deva.

di-

veș- 
sfân-

(5562)

• Se împlinesc trei 
ani de când a dispă
rut ca un bob de rouă, 
lăsând în urmă du
rere șl un gol Imens, 
minunatul soț și tată 
VALER MUNTEAN
Vei rămâne veșnio 

în amintirea noastră. 
Dana șî Daniela Mun
tean, (5566)

- L

______

• Tatiana, fiică, îm
preună cu rudele a- 
aunță încetarea din 
viață după o lungă 
șl grea suferință a 
celui care a fost

VALER BALIGA 
înmormântarea joi, 

ora 13, de 
cimitirului 
catolic.

la Gapela 
romano-

(558)

• Soțja, fiicele, gi
nerii șl nepoții mul
țumim celor care ne-au 
ajutat la ceas de grea 
încercare să condu
cem pe ultimul drum 
pe

GIIEORGIIE 
MAGDA

Dumnezeu să 
erte șl 

dihnească 
neros?

Ia
să te o- 

s ufle b ge-

(5569)

777

I
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