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t fost ales de 
•flDumnezeu ca să fie 

înaintemergătorul Fiului Său 
și să pregătească pe oameni 
prin pocăință pentru a primi 
cu vrednicie pe Mesia, adică 
pe Isus Mântuitorul. De mic 
se retrăsese în pustie, 
departe de lume și de patrie, 
unde rămase până la vârsta 
de 30 ani, viețuind în post și 
rugăciune și preamărind pe 
Domnul. Din poruncă 
Dumnezeiască, loan începu 
să predice oamenilor apro
piata venire a lui Mesia, 
îndemnându-i să se lepede 
de păcate. Mulți oameni

ascultau cuvântul lui, dar 
mulți fățarnici - dintre cei 
avuți - au venit să-l ispi
tească. Sfântul loan îi certă 
cu aspre cuvinte pentru 
fățărnicia lor, sub care 
zăceau nenumărate păcate. 
Pe cei ce se pocăiau cu 
adevărat, el îi boteza în apa 
Iordanului. Dar botezul lui 
loan nu era botezul 
mântuirii în Hristos, ci 
numai pregătirea acestuia.

Atât de mare ajunsese 
faima lui, încât unii ludei îl

Pr. dr. i.O. RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

Revenirea în țară a 
fostului suveran al României 
Mihai I și redarea cetățeniei 
române constituie acte de 
normalitate într-o țară 
democratică. După cum 
afirmațiile sale potrivit cărora 
,,ridicarea unor chestiuni 
constituționale nu ar aduce 
avantaje stabilității propriei 

RUNCTE
RE

noastre țări, în acest moment 
crucial al existenței noastre" 
apar firești și de înțeles pentru 
toată lumea. Numai că fostul 
monarh, la cei 76 de ani ai 
săi, uită azi ce a spus ieri și 
întoarce ca la...București 
comunicatul de la Versoix. El 
revine în țară ca tot românul 
exilat, își aduce întreaga 
familie, este întâmpinat fără 
opreliști, ba chiar cu temenele 
de anumiți nostalgici monar- 
hiști, se întâlnește cu repre
zentanții presei centrale, cu 
membrii guvernului, vizitează 
televiziunea, ia parte la slujbe 
religioase, își petrece în 
liniște sfintele sărbători ale 
Crăciunului. Normal. Nimic 
deosebit.

Dar, ca și când țara nu are 

acum destule probleme de 
rezolvat a trebuit să mai fie 
tulburată și de bățoșenia lui 
Mihai I, care, la aniversarea 
celor 50 de ani de la 
abdicarea sa forțată de la 
tronul României, își aduce 
aminte că a fost rege, face 
trimiteri la Constituția din- 
1923, abrogată de o 

jumătate de secol, anunță că 
exilul s-a terminat, că se va 
stabili definitiv în țară și va 
lăsa toate drepturile și 
prerogativele sale fiicei mai 
mari, principesa Margareta. 
Ambiguitatea acestor 
afirmații - care drepturi? care 
prerogative? - a bulversat 
liniștea românilor la sfârșitul 
anului 1997, trezind 
suspiciuni și generând 
reacții prompte. Liderii 
PNȚCD și PNL - Ion 
Diaconescu și Mircea 
lonescu Quintus - au 
considerat la unison că 
„problema schimbării formei 
de guvernământ nu e de 
actualitate", premierul Victor 
Ciorbea a subliniat că fostul 
suveran, în calitate de 
cetățean român, are dreptul 
de a se stabili în țară, însă 
,,cu condiția respectării

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

PACHET DE MASURI 
PENTRU ADMITEREA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR i _________________ _
Ministerul Educației 

Naționale va întocmi, până la 
sfârșitul acestei luni, un amplu 
pachet de măsuri pentru 
flexibilizarea admiterii în 
învățământul superior de stat, 
a declarat, luni, agenției 
MEDIAFAX, Corneliu Stă- 
nescu, director general în 
MEN.

Concursul de admitere în 
facultăți poate fi, în.opinia 
șefuldi Direcției Generale a 
învățământului Superior, de 
trei feluri, în funcție de 
opțiunea senatelor univer
sitare. Astfel, candidații pot fi 
admii?i pe baza performanțelor 
școlare obținute în cei patru ani 
de liceu, la care se adaugă 
media de la examenul de 
bacalaureat. O altă variantă 
pentru admitere este aceea a 
concursului mixt, respectiv una 
dintre probe să fie media de la 
bacalaureat, celelalte probe 
urmând să fie stabilite de către 
conducerea universității. 
Rectorii pot decide, de 
asemenea, dacă vor, ca pentru 
unele specializări, admiterea 
să se desfășoare conform 
programei tradiționale, 
respectiv numai prin concurs.

Directorul Stănescu 
estimează că, până cel mai 
târziu la 1 februarie, 
universitățile vor stabili ce fel 
de concurs acceptă pentru 
admiterea din 1998. Deja, 
senatul Universității din Alba 
lulia a decis ca admiterea în 
această instituție să fie 
făcută fără concurs. Instituții 
precum cele cu profil medi
cal, de 3rtă sau drept, Jn care 
concurența este foarte mare 
iar numărul de locuri limitat, 
ar putea să nu accepte 
admiterea fără concurs, a 
mai precizat directorul 
Stănescu.

Mergând, în continuare, 
pe ideea flexibilizării 
concursului de admitere, 
conducerea MEN va promo
va ideea potrivit căreia un 
candidat care a reușit la con
curs la una dintre spe
cializările aceleiași univer
sități să poată urma și 
cursurile unei alte facultăți cu 
profil asemănător. Un 
exemplu în acest sens este 
acela al unui candidat care 
este admis la Facultatea de

(Continuare în pag. 8)

NUMIRI ÎN FUNCȚII' 
DE CONDUCERE' 

ÎN POLIȚIA 
HUNEDOREANÂ

In conformitate cu Ordinul Ministrului de in
terne au fost numite în funcții de conducere 
următoarele cadre:

- Lt. col. COȚOLAN PETRU - Adjunct al 
Șefului Inspectoratului (prim adjunct);

- Lt. col. POANTĂ iOAN - Adjunct al Șefului 
Inspectoratului și Șeful Brigăzii de Poliție 
Judiciară;

- Maior SICHET GHEORGHE ■ Adjunct ai 
Șefului Inspectoratului și Șeful Brigăzii de 
Ordine Publică.

De asemenea, au fost numiți în funcții de 
adjuncți ai șefilor polițiilor municipale 
următorii:

- ia Poliția Mun. Deva - colonel CRAINIC 
CORNEL și maior SUC IU EUGEN - ION;

- la Poliția Mun. Hunedoara - it. cot. 
STAMATIEDORELIAN și maior DASCĂLU 
NICOLAE- CĂTĂLIN.

- la Poliția Mun. Petroșani - colonel STOICA 
CONSTANTIN și It. col. DOBRE IONEL.

Șeful Inspectoratului
\_______________colonel loan - Dumitru ARSENIEJ

“în vremurile cele mai 
grele din istoria țării noastre 
era nevoie de un român, și 
încă și mai mult, de un dac, 
reprezentând Ardealul pe 
care-l pierdusem, care să nu 
declare prudent a suferi de 
genunchi, ci să stea zdravăn 
și râzător în furtună până la 
ivirea păcii”. în aceste 
cuvinte memorabile, George 
Călinescu a surprins magis
tral momentul istoric și 
personajul, - “un om exem
plar în toate” - cum l-a 
caracterizat Nicolae lorga pe 
Groza în anul 1926. 
Patriotismul înflăcărat al lui 
n-a putut fi pus la îndoială 
nici de mareșalul Antonescu 
în decembrie 1943, când 
președintele Frontului 
Plugarilor a fost arestat și 
anchetat de Siguranță 
pentru opiniile sale 
antifasciste și antirăz
boinice. Corneliu Coposu 

(partener de dialog, ca 
mesager al lui luliu Maniu) 
recunoștea anii trecuți - 
spre dezamăgirea denigra
torilor - că Groza nu a făcut 
compromisuri cu ideea 
națională.

Acum, la împlinirea a 40 
de ani de la stingerea din 

viață a cunoscutului om 
politic hunedorean, care a 
renunțat la averi și a slujit 
cauza celor mulți și oropsiți, 
constatăm că amintirea lui 
luminează chipul românului 
de bună-credință, fie el 
țăran împroprietărit în 1945, 
muncitor devenit acum 50 
de ani din slugă - stăpân, ori 
intelectual răsărit din părinți 
analfabeți.

Om cu pregătire solidă și 

vastă experiență politică, 
Groza a avut o prestație 
demnă în fața mai marilor 
vremii. Când în martie 1945 i 
s-a propus postul de prim- 
ministru, a cerut Kremlinului 
să fie restabilită imediat 
autoritatea românească în 
Ardealul de Nord, recucerit 
prin luptă de la Ungaria 
horthystă, dar administrat 
temporar de către armata 
sovietică. în contextul 
confuz din acea perioadă, 
când unii politicieni se 
scăldau în iluzii, iar alții 
duceau politica struțului, 
Groza a crezut de cuviință 
să ceară părerea lui luliu 
Maniu, cu care participase în 
1918 la Marea Unire de la

Comitetul de direcțiune 
ai Asociației 

_______ "Dr. Petru Groza’’
(Continuare în pag. 2)
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La sate
CELE MAI MULTE 

INFRACȚIUNI CU AUTORI 
NECUNOSCUȚI

Din statisticile Poliției 
municipiului Brad reiese faptul 
că în cele 12 comune 
arondate, în acest an s-au 
înregistrat 40 de infracțiuni cu 
autori necunoscuți. Cifra 
reprezintă aproape dublul 
infracțiunilor de acest gen 
comise în municipiul Brad.

Din cele spuse de dl. col. 
Gherasim Balint, coman
dantul Poliției Brad, a reieșit 
că acest fenomen negativ se

EVAZIUNE FISCALĂ
In anul care s-a încheiat, prin acțiunile întreprinse, Poliția 

Municipiului Brad a constatat că prejudiciile aduse prin 
evaziune fiscală de către cei ce au încălcat legislația în vigoare 
în acest domeniu se ridică la mai bine de 30.000.000 de lei. 
(V.N.)

(Urmare din pag. 1)

Alba lulla. Acesta l-a sfătuit 
să nu colaboreze cu 
comuniștii șl să nu uite că 
are un nume șl copil care o 
să-l poarte numele. Groza I- 
a explicat că este în Joc 
soarta Ardealului de Nord, 
existând șansa de a fi 
redobândit, Iar el, ca 
ardelean, este decis să 
riște, Indiferent de sacrificii. 
Cât despre copii - spunea el 
- dacă le va fi rușine să-ml 
poarte numele, n-au decât 
să și-l schimbe.

Clarviziunea I s-a con
firmat. După doar trei zile de 
la numirea sa ca prlm- 
ministru prin decret regal, în 
urma schimbului de scrisori 
Stal in - Groza este consem
nat oficial acordul Moscovei 
privind restabilirea adminis
trației românești în teritoriul 
răpit prin Diktatul de la 
Viena (teritoriu retrocedat 
definitiv României la 
Conferința de pace de la 
Paris). Peste încă două 
săptămâni, la 22 martie, 
Guvernul Groza legifera 
reforma agrară, înfăptu- 
lndu-se visul de veacuri al 
țărănimii române, de a fi 
stăpână a pământului.

Fiindcă am pomenit mai 
sus numele Iul luliu Manlu, 
iată două întâmplări din 
care reiese că Groza n-a 
greșit, ignorând sfatul 
fruntașului țărănist. Primul 
caz este reamintit de 
săptămânalul “Dreptatea” - 
organ al PNȚ-CD în nr. din

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 

Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Tradiții. De Bobotează în Țara Lăpușului 
16.30 Tribuna partidelor parlamentare 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Medicina pt. toți. 
Acupunctura 18.30 Camera ascunsă 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 124) 19.50 Agenda 
Muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Impact: „Caruselul” (anchetă) 
21.45 Teatru TV: ,,O seară cu Clody 
Bertoia* 23.30 Jurnalul de noapte 23.35 
Cultura în lume: Gh. Zamfir

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
V 

ÎYR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews

8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu cohii’n 4

datorează în principal 
indiferenței primăriilor în a 
asigura paza. Deși legislația 
în vigoare aduce obligații în 
această direcție, primăriile 
nu au întreprins nimic sau 
aproape nimic, magazinele 
sătești rămânând o pradă 
ușoară pentru infractori.

Și acest lucru în pofida 
Insistențelor poliției pentru a 
se asigura paza acestor 
magazine. (V.N.)

27 august - 2 septembrie 
1997, pag. 11. In ziua de 15 
mal 1946, o adunare ce se 
desfășura la Ateneul 
Român a fost atacată de 
civili înarmați. în sală se afla 
întreg staff-ul PNȚ în frunte 
cu Manlu și Mlhalache. 
Masacrul, ce devenise 
iminent, a fost zădărnicit de 
intervenția de ultim moment 
a lui Petru Groza. Al doilea 
caz a fost relatat de 
senatorul liberal D.A. 
Lăzărescu în serialul 
transmis în acest an la 
postul de_ televiziune 
“Antena 1”. în cursul unei 
seri, Groza este anunțat 
telefonic că la o anume 
adresă din Capitală se pune 
la cale o crimă națională. S- 
a dus Imediat la adresa 
indicată, unde grupul Ana 
Pauker, Vasile Luca, Teohari 
Georgescu, Iosif Chlșl- 
nevschi șl alțl lideri de 
partid puneau la ' cale 
lichidarea fizică a tuturor 
deținuților politici aflațl în 
închisori (era vorba de mii 
de oameni, printre el și 
fruntașii țărăniști arestați și 
condamnați după “cazul 
Tămădău”). Cu o energie șl 
un curaj rar întâlnite Groza 
i-a determinat pe 
complotiști să renunțe la 
Intenția lor criminală.

Fostul aghiotant al Iul 
Groza, general (r) 
Alexandru Stancovschi, 
relatează în “Amintirile” 
sale câ la intervenția lui 
Groza au fost eliberați din 
închisori episcopul Hossu

MIERCURI
7 IANUARIE

(r) 10.10 Teleenciclopedia (r) 11.00 Studioul 
șlagărelor 11.35 D.a 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Arhive românești (r) 14.00 Em. în limba 
magh*iară 15.10 Surfiștii aerului (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 19.10 Club 2020 (em. de știință) 20.10 
Pasiuni (s, ep. 9) 21.00 Avocatul poporului. 
Drepturile copilului 22.00 Mărturisiri - două fețe 
ale răului (dramă SUA ’93) 23.30 Meridianele 
dansului 0.00 Varietăți internaționale

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 9.00 

Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 Legea lui Burke 
(s/r) 10.30 Păienjenișul decepțiilor (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 17.00 Onyx Music - Muzica de 
vis 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Războiul 
dintre noi (dramă Canada ’95) 21.30 Doctor

Bramwell (s, ep. 17) 22.30 Fetele de la Lido | 
(f. Franța ’95, ultima parte) .

PRO TV |
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și | 

neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 | 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 | 
Capcana timpului (s) 12.00 De partea legii | 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Nelson Affair | 
(f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit | 
(s) 16.15 Marimar(s, ep. 19) 17.00 Știrile PRO | 
TV 17.15 Pro și contra cu Octavian Paler | 
(talkshow) 18.00 Am întâlnit și români fericiți I 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) I 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO I 
TV 20.15 Detectiv particular (co. SUA 1992) I 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia Bundy I 
22.45 Seinfeld (s, ep. 21) 23.15 Știrile PRO I 
TV 23.45 Evadare din Sobibor (thriller SUA I 
1987) 2.50 Știrile PRO TV I

SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL ♦
(Urmare din pag. 1) Acgs{ /rod răvnind /a irodiadei și a lui Filip - ♦

întrebau dacă nu cumva este 
el Mesia cel așteptat. El însă 
tuturor le spunea: "eu vă botez 
pe voi cu apă, dar cel ce vine 
după mine, și care este mai 
mare decât mine, încât nici 
cureaua încălțămlntelor nu 
sunt vrednic să l-o dezleg. 
Acela vă va boteza cu Duhul 
Sfânt". Silit să spună cine 
este, el a zis: “Eu sunt glasul 
celui ce strigă în pustie: găsiți 
calea Domnului, drepte face 
cărările Lui”. După ce predică 
și boteză în jurul lerihonulul 
trecu la Betabra și de acolo 
veni la Enon, lângă Salim. în 
râvna lui pentru cele dum
nezeiești nu cruța nici un 
păcat, ci arăta fățărnicia 
fariseilor, pângăririle pe care 
le făceau saducheil, mâncă- 
toriile vameșilor, lăcomia și 
jafurile soldaților și chiar fără
delegile regelui Irod.

șl alțl Ierarhi al bisericii 
greco-catollce, precum șl 
numeroși generali șl ofițeri, 
dintre care mulțl au fost 
repușl în drepturi sau au 
primit pensii. Tot el a 
împiedicat planul proletcul
tiștilor de a demola centrul 
Capitalei, salvând de la 
distrugere Ateneul Român, 
Athenee Pallace, Biblioteca 
Universității, Biserica 
Boteanu șl alte obiective de 
mare valoare arhitectonică 
și culturală.

în ce privește executarea

40 de ani 
de la 

moartea 
unui fiu al 
meleagurilor 
hunedorene

mareșalului Antonescu șl a 
unor colaboratori al săi, 
chestiune Intens speculată 
de noii falsificatori ai 
istoriei, iată declarația ex- 
regelul Mihai I, apărută în 
revista “Magazin Istoric” din 
august 1995, pag. 22-23: 
“Totuși, am avut discuții cu 
Petru Groza șl Lucrețlu 
Pătrășcanu, care erau de 
acord șl el cu grațierea. De 
comun acord cu aceștia am 
contactat autoritățile sovie
tice, care m-au amenințat că 
în cazul grațierii, armata 
sovietică va interveni brutal 
cu tancurile". 

femeia fratelui său Filip, 
numită Irodiada, își lăsă soția 
sa legiuită și luă pe cumnata 
sa. Atunci, loan Botezătorul 
se duse la el șl-l zise: “Nu ți se 
cade țle să al soție pe femeia 
fratelui tău". îndemnat de 
lingușirile curtenilor și la unel
tirile viclene ale Irodiadei, l-a 
pus pe Sfântul loan la închi
soare, în castelul Maherus, 
dincolo de Marea Moartă. 
Irodiada căuta mereu prilej să 
scape de loan, care prin 
cuvintele sale îl amintea 
neîncetat de fărădelegea 
săvârșită de ea.

După aproape un an de la 
închiderea Sfântului loan, Irod 
se hotărî să dea un mare 
ospăț dregătorilor din Galllea, 
de ziua nașterii sale, în 
castelul Maherus. Marile lor 
mese erau însă însoțite și de 
jocuri, și jocul Salomell - fiica

Un devean, care l-a 
cunoscut îndeaproape, po
vestește că Groza, pe când 
era prlm-mlnlstru sau 
președinte al Prezidiului 
MAN, cobora din mașină la 
Intrarea în vreun sat 
hunedorean și spunea 
șoferului să-l aștepte la 
celălalt capăt al localității. 
Trecea pe la casele tuturor 
sătenilor, pe care-i știa pe 
nume, și stătea cu ei de 
vorbă, însoțindu-și între
bările sau răspunsurile cu 
anecdote pe care încă le mai 
putem auzi, transmise din 
gură în gură de la o 
generație la alta. în cursul 
unor astfel de întâlniri, 
Groza afla starea de spirit, 
lua măsuri de înlăturare a 
unor Ilegalități șl abuzuri 
comise de promotorii luptei 
de clasă. El nu se ferea să 
explice oamenilor că este 
conștient de poverile 
pricinuite de pierderea 
războiului șl ocupația stră
ină, dar că trebuie procedat 
cu prudență șl înțelepciune 
pentru a preveni situații șl 
mai grave, care ar putea 
pune în pericol însăși 
existența statului român.

în ultimele clipe ale vieții 
sale Petru Groza s-a gândit 
din nou la cei aflați în 
închisori, cerând eliberarea 
unul grup de 60 de 
intelectuali. Dorința i-a fost 
satisfăcută.

Părerile despre Groza 
sunt controversate, ele 
purtând în general pecetea 

a plăcut așa de mult lui Irod, 
încât acesta îi făgădui că-i va 
da orice va cere de la el. 
Atunci ea întrebă pe mama 
sa ce să ceară, iar aceasta îi 
răspunse să ceară capul lui 
loan Botezătorul. Irod trimise 
un soldat în temniță să tale 
capul lui loan și să-l aducă 
pe tipsie Salomeii.

Și astfel a murit Sfântul 
loan Botezătorul cu un an 
înainte de răstignirea Mân
tuitorului. Dar pedeapsa lui 
Dumnezeu n-a întârziat să 
vină peste Irod și nelegiuita 
Iul soție. Arabil au cucerit o 
parte din regatul său, iar îm
păratul Romei, Caligula, sub 
care se găsea ludeea, îl 
coborî de pe tronul regesc, îl 
luă avuțiile și îl alungă împre
ună cu Irodiada, tocmai în 
Galla, unde amândoi au 
murit în mari lipsuri.

apartenenței politice a 
comentatorilor. Conside
răm util să prezentăm 
opiniile realiste ale unul 
martor al evenimentelor. 
Este vorba de C. Rădu- 
lescu-Motru, fost preșe
dinte al Academiei, fost 
deputat și senator PNȚ. 
lată ce scria el în Jurnalul 
său în anul 1947: “Acum 
când văd purtarea anglo- 
amerlcanilor încep a recu
noaște oarecare merite 
guvernului comunist din 
România. Dacă n-ar fi fost 
un asemenea guvern și 
am fi avut în locul lui un 
guvern luliu Maniu, care s- 
ar fi luat la ceartă cu 
Rusia, acuzând-o de jaful 
făcut, unde am fi ajuns? 
Rusia ne-ar fi Jefuit mai rău 
și poate ar fi început șl cu 
deportările, pretextând că 
România este plină de 
fasciști... Guvernul Groza 
este pe linia vechii 
umilințe naționale, dar de 
aceea tocmai el a mijlocit 
evitarea unui dezastru 
național".

Așadar, fără Groza 
putea fi mal rău. El nu a 
putut schimba cursul 
evenimentelor, dar a ate
nuat, cât putea face un 
om, consecințele ocupa
ției străine. La această 
concluzie subscrie oricine 
încearcă să afle adevărul 
despre rolul dr. Petru 
Groza în cea mai grea 
perioadă a Istoriei noastre 
contemporane.

Miercuri, 7 ianuarie
□ Berbec
(21 III - 20 IV)

Nu este o zi bună 
pentru ceea ce v-ațl 
propus. Surpriză plăcută 
din partea unei rudenii. 
Sunteți Irascibil șl s-ar 
putea să vă certați cu 
persoana Iubită. 
□Taur 
(21IV-21 V)

Ați dori să aveți o 
discuție cu cel din 
anturajul dv. Trebuie să fiți 
prudent căci sunt 
persoane care doresc să 
vă facă rău.
□ Gemeni
( 22 V - 22 VI)

Vă Interesează proble
mele pe care le au părinții. 
Ați putea începe o nouă 
activitate, dar nu vă 
așteptați că o veți finaliza 
prea ușor.
□ Rac
( 23 VI - 23 VII)

Aveți ocazia să puneți 
lucrurile la punct în ceea 
ce privește o chestiune de 
serviciu. Colegii vă țin 
partea, ceea ce vă ridică 
mult moralul. întâlnirea cu 
un prieten vă face să 
vedeți viața în mod mal 
optimist.
□Leu 
(24 VII - 23 VIII)

Veți fi viol, optimist, 
zâmbitor, ceea ce vă va 
spori popularitatea. Veți 
obține și ajutorul solicitat 
de mult timp.
□ Fecioară
(24 VIII - 22 IX) 

întâlnire neașteptată cu 
o persoană care nu vă 
este indiferentă. Amânați - 
căci nu veți pierde nimic - 
lucrurile trecute în 
agendă.
□ Balanță 
(23 IX - 23 X)

O zi norocoasă, în care 
veți rezolva orice v-ați 
propus. La serviciu vi se 
dă mână liberă să 
rezolvați probleme deli
cate.
□ Scorpion 
(24X-21 XI)

Discuții cu partenerul 
de viață, legate de ches
tiuni financiare. Veți face 
calcule și proiecte. Un 
zvon ce-l auziți se va 
dovedi real. 
□Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Gândurile vă zboară șl 
nu reușiți să vă con
centrați. La serviciu, 
evitați să vă ocupați de 
lucruri mai dificile. Ajuns 
acasă, odihniți-vă măcar o 
oră pentru a face față 
programului serii.
□ Capricorn 
(21X11-19 I)

O veste vă pune pe 
gânduri; este o informație 
care v-ar putea aduce 
multe avantaje. Aveți 
nevoie de sfatul cuiva, dar 
vă este frică să dezvăluiți 
secretul.
□Vărsător 
(20 1-18 II)

Ați dori mai multă 
stabilitate în viața afec
tivă. Este posibil să faceți 
sau să primiți o cerere în 
căsătorie. Cineva va 
discuta despre realizările 
dv și veți fi fericit.
□ Pești
(19 II - 20 III)

O vizită a unor prieteni 
vă va lua prin surprindere. 
Va trebui să vă anulați 
programul propus. Dis
cuția cu o femeie tânără 
vă va aduce în atenție o 
problemă majoră.
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Ce ne aduce noul an?
Exporturile românești pe 

piața UE vor fi complet libe
ralizate, în conformitate cu 
prevederile Acordului Euro
pean de Asociere al Româ
niei la Uniunea Europeană. 
Restricțiile cantitative, atât la 
exportul direct cât și la ex
portul produselor realizate 
în regim de trafic de per
fecționare pasivă (lohn eco
nomic), vor fi eliminate.

Cheltuielile pentru recla
mă și publicitate nu vor mai fi 
impozitate, în urma abrogă
rii, prin Ordonanță de urgen
ță, a taxei de 10%, pentru 
reclamă și publicitate în pre
sa scrisă și audio-vizuală. 
Decizia încurajează socie
tățile care au drept activitate 
realizarea de publicitate, prin 
crearea de noi locuri de 
muncă. în egală măsură, 
hotărârea Executivului duce 
la majorarea bugetului prin 
aplicarea impozitului pe sa
lariu, pe profit și TVA.

SNT Romtelecom va 
majora în medie cu 18,7% 
tarifele pentru serviciile in
terne și cu 6,4% cele pentru 
serviciile internaționale. In
stalarea unui post telefonic 
pentru persoanele fizice în 
centrale analogice va costa 
240.000 lei, iar în centrale 
digitale - 300.000 lei. Pentru 
persoanele juridice, insta
larea unui post telefonic di
gital va costa 1.200.000 lei.

Inspectoratul General al 
Comunicațiilor (IGC) va a-

„Prietenul”
t

Polițiștii din Simeria îl cer
cetează pe Constantin Albu din 
Borbănești, județul Botoșani. 
Moldoveanul are 18 ani, nu are 
nici o ocupație, iar la Simeria 
numai ei știe cum a ajuns.

Cu puțină vreme în urmă el 
s-a" împrietenit" cu Ștefan Țipter 
din localitate. Deși el are 48 de 

-— 

DIRRH1A GRMRAI.i DE MIAUA Șl PROTECȚIE SOCIALĂ 1JUDEȚULUI UfAEIIUIKI
SITUAȚIA LOCURILOR OR MUMA IACANTE, LA DATA llE 6-01-1998

agent comercial 10
agent contractări și achiziții (bro-
keri mărfuri) 10
agent de asigurare 9
agent reclamă publicitară 10
analist 1
arhitect clădiri 5
arhitect urbanism, peisagistică și
amenajarea teritoriului 3
barman 14
brutar 11
bucătar 1
cofetar 3
confectioner tricotaje după co-
mandă 8
confecționer-asamblor articole
din textile 33
consilier economic 1
contabil 2
contabil șef 2
croitor 5
croitor-confecționer îmbrăcă-
minte după comandă 20
cusător piese la încălțăminte 16
dulgher pentru construcții 1
economist în industrie 2V- ))

r Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj'' 
Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul 
Șomerilor Deva, precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, 

^Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.15 -14.15

plica noi tarife la utilizarea 
spectruîlii radioelectric, pre
cum și pentru supraveghe
re și control. Tarifele au fost 
modificate luându-se în cal
cul evoluția cursului de 
schimb leu/dolar în perioa
da iulie 1996 -noiembrie 
1997. Pentru utilizarea 
spectrului radioelectric, o- 
peratorii GSM vor plăti, anu
al, fiecare, echivalentul în 
lei a cinci milioane dolari. 
Romtelecom va plăti echi
valentul în lei a 0,30 dolari 
pe an pentru fiecare abo
nat. Operatorii de televiziu
ne prin cablu vor achita echi
valentul în lei a 0,25 dolari 
pe an pentru fiecare abo
nat, iar operatorii naționali 
de servicii poștale, echiva
lentul în lei a 100.000 do
lari. De asemenea, firmele 
care comercializează echi
pamente de telecomunicații 
vor plăti, o singură dată 
pentru întreaga durată de 
valabilitate a autorizației 
(cinci ani), un tarif în funcție 
de echipamentul'în cauză, 
respectiv, echivalentul în lei 
a 100 dolari pentru fiecare 
tip de aparat telefonic.

Ministerul Transporturilor 
a emis un ordin privind 
condițiile tehnice pe care 
autovehiculele rutiere tre
buie să le îndeplinească, 
începând cu 1998, pentru 
admiterea în circulație pe 
drumurile publice din Ro
mânia. Măsura are în ve

wpouție
ani, nu și-a dat seama că Albu 
dorea altceva, nu prietenie. L-a 
invitat acasă la un pahar. Pro
fitând de neatenția gazdei, "prie
tenul" a plecat cu 500.000 de lei.

Numere false
Lucrători ai Biroului Poliției 

Rutiere Deva au depistat în ulti
mele zile mai mulți conducători 
auto la volanul unor autoturisme

i'l
2| 

4|1' 
5|

* electrician de întreținere și reparații 1 > 
I faianțar 3>
| fochist la căldări pentru încălziri | 
I centrale 1 ■

frezor universal 1 ■
| gestionar depozit 5|
I inginer construcții civile, indus- ■ 

triale și agricole 8'
| inginer constructor instalații 11 
■ inginer de cercetare în construcții] 
■ civile, industriale și AG 
| inginer mecanic
■ instalator apă-canal 
I jurisconsult 
| lăcătuș mecanic
■ lăcătuș mecanic de întreținere și i 
* reparații universale 11
| maistru în industria textilă pielărie 11 
■ maistru mecanic
1 manipulant mărfuri 
| mașinist la mașini pentru 
i terasamente (ifronist) 
! medic de specialitate 
I muncitor necalificat
l muncitor necalificat la ambalarea | 
^produselor solide și semisolide 1^ 

3I
I

391

dere interzicerea înmatri
culării în circulație a auto
vehiculelor care nu respec
tă condițiile prevăzute în 
normele europene de 
protecție a mediului, la care 
România a aderat prin 
semnarea unor acorduri in
ternaționale. Pentru auto
turismele și autoutilitarele 
ușoare, cu masă totală ma
ximă autorizată de până la 
3,5 tone, cu motoare cu a- 
prindere prin scânteie sau 
cu aprindere prin compre
sie (Diesel), termenul de a- 
plicare a ordinului este 1 ia
nuarie 1998, pentru omolo
garea de tip, și 1 iulie 1998, 
pentru prima înmatriculare 
și comercializare a auto
vehiculelor noi sau uzate. 
Pentru autovehiculele de 
transport persoane sau 
mărfuri, cu masă totală ma
ximă autorizată peste 3,5 
tone, echipate cu motor 
Diesel, aplicarea ordinului 
va începe la 1 ianuarie 
1998, pentru omologarea 
de tip, și de la 1 septembrie 
1998, pentru prima înma
triculare și comercializare a 
autovehiculelor noi sau u- 
zate. Termenele de aplicare 
a prevederilor ordinului 
pentru fabricile românești 
sunt 1 ianuarie 1998, pentru 
omologarea de tip, respec
tiv 1 ianuarie 2000, pentru 
prima înmatriculare și co
mercializare a autovehicu
lelor noi. (Mediafax)

neinscrise in circulație și cu^ 
numere false, lată câțiva dintre 
ei: Constantin Schneider, 49 
ani, din Mediaș, Robert Barto
lomeu, 24 de ani, din Deva, Mar
cel Mihalcea, 32 de ani, tot din 
Deva, și Nicolae Duncan, 33 de 
ani, din Hunedoara.

S-a sinucis la 16 ani!
Nenorocire mare în familia 

Angheluș din Deva. Acest lucru 
întrucât, recent, Gabriel Anghe
luș , de numai 16 ani, s-a sinu
cis. Băiatul a fost găsit spân
zurat de către tatăl său.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

operator calc, electr, și rețele 2
ospătar (chelner) 3
patiser 2
paznic 19
secretară 2
șofer autobuz 1
șofer autocamion 2
șofer de autoturisme și 
camionete 7
strungar universal 5
sudor autogen 13
sudor electric 2
supraveghetor jocuri (cazi
nouri) 2
tehnician arhitect 1
tâmplar manual 2
tâmplar universal 25
tractorist 2
vânzător 36
vânzător ambulant de produse 
alimentare 1
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor 8
tot. locuri de muncă vacante391

f Conform unui proiect de lege adoptat de Guvern

JOCURILE PIRAMIDALE
VOR FI INTERZISE

în cadrul ședinței de ieri, 
executivul a adoptat un pro
iect de lege privind organi
zarea și funcționarea jocu
rilor de noroc.

Conform acestui proiect, 
jocurile de noroc pot fi orga
nizate numai pe bază de li
cență, în condițiile legii și 
se clasifică după cum ur
mează:

O jocuri de tip "loto”;
O jocuri de tip “Pariu”;
O jocuri “instantanee” 

(lozul în plic și lozul acoperit);
O jocuri de noroc acti

ve folosind mijloace de joc 
precum rulete, cărți, zaruri, 
bile, dispozitive electrice 
sau electronice;

3 tombole, dacă jocul 
constă în lansarea pe piață 
a unor formulare, cărți poș
tale sau bilete în vederea 
vânzării, centralizării și ex
tragerii câștigurilor.

Organizarea oricărui joc 
de noroc implică existența 
următoarelor elemente: joc, 
miză, mijloace, organizator 
și participant. Prin “organi
zator de jocuri de noroc” se 
înțelege orice persoană juri
dică, înregistrată legal în 
România, care a obținut li
cență de organizare și func
ționare a jocurilor de noroc.

Nu sunt considerate jo
curi de noroc și sunt per
mise fără licențe, avizare 
sau atestare: a) tombolele 
organizate în școli, grădinițe 
și alte colectivități și care au 
caracter distractiv și non
profit pentru organizatori; b) 
jocurile de tip distractiv 
practicate prin intermediul 
unor mașini, aparate, dis
pozitive etc. și care nu pre
supun câștiguri bazate pe 
rezultatele aleatorii ale unor 
evenimente, având ca scop 
testarea forței, abilității și 
dexterității participanților; c) 
jocuri organizate de diferiți 
agenți economici ale căror 
premii se finanțează din 
profitul net al acestora, în 
scopul stimulării activității

Poșta - locul unde trebuie să 
stâilarând

Am discutat cu dl Eugen 
Tordeki, dirigintele Poștei 
din municipiul Orăștie, și 
prima întrebare ce i-am 
pus-o interlocutorului a fost:

- De ce se află multă lu
me pe scările oficiului și î- 
năuntru?

- începem plata pensii
lor și mulți oameni vin să 
ne ceară pensia în avans. 
Pensiile - se știe - se distri
buie prin factorii poștali și 
fiecare pensionar știe ziua 
când îi duce poștașul banii. 
Cum v-am spus, mulți vin 
încă din prima zi.

- Au nevoie urgentă de 
bani.

- Da. Sunt și situații ur
gente de deplasare, inter
nare în spital ș.a. și în aces

de bază sau în scopuri pu
blicitare și care nu presu
pun taxe de participare 
pentru jucători; d) tablele, 
șahul, biliardul, dominoul și 
alte asemenea jocuri, dacă 
nu constituie o îndeletnicire 
în scopul obținerii de profit.

Jocurile practicate prin 
intermediul unor mecanis
me, instalații de orice fel și 
ale căror câștiguri presu
pun, concomitent, atât dex-

Pentru practicarea 

jocurilor tip 

„Caritas" se 

prevăd sancțiuni cu 

închisoare între 

6 luni si 5 ani

teritatea sau abilitatea jucă
torului, cât și hazardul, sunt 
considerate jocuri de noroc 
și intră sub incidența legii.

Proiectul de lege inter
zice organizarea și funcțio
narea oricărui joc de tip pi
ramidal, indiferent de denu
mire și forma de organiza
re, prin care se acumulea
ză fonduri bănești sau alte 
bunuri materiale, cu promi
siunea realizării unui câștig 
prin multiplicarea sumelor 
depuse numai pe baza 
speranței de creștere a nu
mărului de depunători, într- 
un interval de timp propus 
de organizatori și acceptat. 
De asemenea, nu sunt per-, 
mise și nu pot fi autorizate 
jocurile de noroc a căror 
desfășurare poate fi influ
ențată direct sau disimulat 
de către organizatori. Din 
această categorie face par
te și pariul în cotă fixă.

Jocurile de noroc vor 
funcționa numai pe bază 
de licență acordată, în con
dițiile acestei legi, de mi

te cazuri îi ajutăm pe mulți, 
dar nu putem satisface toa
te solicitările.

Oficiul din Orăștie are pa
tru ghișee care, firesc, sunt 
aproape tot timpul foarte so
licitate. Mai aglomerat este 
cel de eliberare a manda
telor și cel unde se plătește 
alocația pentru copii. Aici se 
așteaptă cam 10-15 minute 
la rând, foarte rar mai mult. 
Doamna Maria M., ce tocmai 
a ieșit de la ghișeul cu man
date, ne-a spus:

- Ei, la poștă trebuie să 
aștepți un pic în fața ghișeu- 
lui. Eu am stat vreo zece mi
nute. Mai rău este că în ofi
ciu este numai o masă cu 
patru scaune, așa că oame
nii își completează diferitele 

nistrul Finanțelor. Activitatea 
de autorizare a jocurilor de 
noroc se realizează de către 
Comista de coordonare, a- 
vizare și atestare a jocurilor 
de noroc, care funcționează 
în cadrul Ministerului Finan
țelor. Autorizarea jocurilor 
de noroc impune atât avi
zarea mașinilor, instalațiilor, 
dispozitivelor și meselor de 
joc, cât și atestarea spațiului 
în care se va desfășura a- 
ceastă activitate, precum și 
a personalului și a regula
mentelor interne.

Organizatorii jocurilor de 
noroc au, conform proiec
tului de lege, următoarele 
obligații: a) să țină zilnic o 
evidență completă, clară și 
detaliată a încasărilor reali
zate pe fiecare sală, dispo
zitiv, mașină sau masă de 
joc, precum și a câștigurilor 
(premiilor) plătite; b) să evi
dențieze în mod clar și 
complet cheltuielile afe
rente activității desfășurate 
în domeniul jocurilor de no
roc; c) să asigure desfășu
rarea civilizată a jocurilor și 
respectarea ordinii publice; 
d) să nu permită accesul în 
sălile de joc al persoanelor 
în stare de ebrietate și al 
minorilor; e) să asigure se
curitatea jocurilor și a date
lor financiar-contabile afe
rente acestora.

Proiectul de lege mai 
stabilește că R.A. Loteria 
Națională este unicul orga
nizator pe teritoriul țării al 
jocurilor de noroc loto, ex
pres, pronosport, loz în plic, 
instant lottery și pariuri mu
tuale. Concursurile, jocurile 
de inteligență sau instructiv- 
educative care nu presupun 
taxe de participare, organi
zate de societățile de tele
viziune, nu sunt supuse au
torizării prevăzute în pre
zenta lege. Sancțiunile pre
văzute de lege pentru prac
ticarea jocurilor interzise 
sunt amenzi sau închisoare 
de la 6 luni la 5 ani.

formulare pe tocul ferestre
lor, pe genunchi chiar.

O oarecare coadă s-a 
format și în fața ghișeului 
unde se plătea telefonul, mai 
ales datorită faptului că soli- 
citanților li se cerea să pre
zinte buletinele de identitate.

Așa cum arătam ghișeul 
foarte solicitat este cel unde 
se achită alocațiile pentru 
copii. Tocmai de aceea con
ducerea Oficiului intenționea
ză să mute acest serviciu într- 
un spațiu de la parterul unui 
bloc din cartierul Micro 2. Cu 
cât această intenție se va 
materializa mai repede cu 
atât va fi mai bine pentru cetă
țenii municipiului Orăștie ce 
apelează la oficiul poștal.

Traian BONDOR
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CAUCIUCUL - SURSA UNEI

După cum se știe, după atâ
tea ezitări, derutări și amânări, 
la sfârșitul anului 1997 â fost 
dată Ordonanța de Urgență pri
vind privatizarea societăților 
comerciale, urmărindu-se, între 
altele, asigurarea transparenței 
tranzacțiilor, stabilirea prețului 
de vânzare și asigurarea ega
lității de tratament între cumpă
rători, fie ei interni sau externi.

Un capitol important, res
pectiv IV-al O.U. îl reprezintă 
vânzarea de active aparținând 
societăților comerciale la care 
statul sau o autoritate a admi
nistrației publice locale este 
acționar. în prima secțiune este 
abordată vânzarea activelor cu 
plata integrală, art. 24,25,26 și 
27 stabilind condițiile în care se 
realizează un asemenea obiec
tiv. Potrivit acestor reglementări, 
societățile comerciale la care 
statul sau o autoritate a admi
nistrației publice locale este 
acționar majoritar pot să vândă 
active din patrimoniul lor per
soanelor fizice sau juridice de 
drept privat la inițiativa consi
liului lor de administrație și cu 
acordul FPS, sau la inițiativa 
FPS, cu mandatarea reprezen
tantului său în AGA. în context 
se face precizarea că vânzarea 
se poate face numai în cazul în 
care nu este afectată privati
zarea societății comerciale în 
cauză sau a unui activ în inte
gralitatea sa.

_ - - -—
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Sărăcia agricultorilor face 
pămâotul și mai sărac

Urmărind traiectoria descen
dentă a majorității ramurilor eco
nomiei naționale, nu face excep
ție de la regulă nici industria 
îngrășămintelor chimice. O dova
dă concludentă o reprezintă fap
tul că dacă în 1989 se produ
ceau peste 2800 mii tone îngră
șăminte sută la sută substanță 
activă, în ultimii ani aceasta s-a 
redus la 1,1 milioane tone și 
chiar mai puțin în 1997. în strân
să legătură a scăzut și consumul 
intern, începând din 1994 nede
pășind 480 mii tone anual, față 
de pestei,1 milioane tone. s.a. 
cât a reprezentat în 1989. Dacă 
dozele de fertilizare se situau, în 
medie, în 1989 la 104 kg/ha s.a., 
după 1990 acestea s-au redus la 
30-45 kg/ha, ceea ce s-a întâm-

De ce dubla impozitare?
După ce a cam scăldat-o 

cum a vrut cu cel de-al treispre
zecelea salariu, actualul ministru 
al finanțelor, până mai ieri BNR- 
ist, dl Dăianu, are o viziune cam 
ciudată și în legătură cu impo
zitarea amărâtelor de economii 
depuse de către populație pe la 
bănci, respectiv a dobânzilor ce 
se cuvin depunătorilor. Dacă dl 
A. Vasilescu, purtătorul de cu
vânt de la BNR, și-a exprimat 
părerea după care ar fi incorect 
să se mai impoziteze încă o dată 
un venit care a fost dobândit cu 
greu și pentru care deja s-a 
perceput un impozit, iată că din 
fotoliul ministerial lucrurile se văd 
altfel, evident ținând seama de 
resursele necesare formării bu
getului. Având în vedere 'proce
deul îmbrățișat de către dl minis
tru al finanțelor, bancherii își 
exprimă și ei teama, chiar dacă 
procentul de impozitare a dobân
zii va fi undeva în jur de unu la

Vânzarea de active se face 
pe bază de licitație cu strigare 
sau licitație în plic, cu adju
decare la prețul de piață, în 
baza raportului dintre cerere și 
ofertă. FPS face cunoscută prin 
presă lista activelor oferite la 
vânzare. O altă precizare ce 
merită să fie reținută este aceea 
potrivit căreia la cumpărarea de 
active nu au dreptul să participe

în conformitate cu O.U. 
privind privatizarea 

societăților comerciale

membrii consiliului de admi
nistrație și directorii executivi ai 
societății comerciale vânză
toare. Sumele rezultate din vân
zare se utilizează pentru urmă
toarele scopuri: rambursarea 
datoriilor, efectuarea de inves
tiții, finanțarea activităților cu
prinse în obiectul de activitate și 
de protecție a mediului, interzi- 
cându-se folosirea acestora 
pentru plata salariilor sau pentru 
majorarea capitalului social.

De menționat că societățile 
comerciale care au în derulare 
contracte de locație de ges
tiune, închiriere sau asociere în 
participațiune pot să vândă sau 
să încheie contracte de leasing 
imobiliar cu clauză irevocabilă 
de vânzare, prin negociere di- 

plat și în județul nostru.
Sărăcia accentuată a agri

cultorilor din județul și din țara 
noastră determină implicit și să
răcirea solului, dacă avem în 
vedere că și cantitatea de îngră
șăminte organice s-a redus în 
aceeași proporție cu scăderea 
efectivelor de animale. Ca ur
mare nu mai miră pe nimeni de 
ce eforturile agricultorilor sunt 
mult mai mari, iar producțiile, în 
condițiile când folosirea îngră
șămintelor chimice constituie un 
lux, devin tot mai costisitoare 
datorită sărăcirii solului.

Căderea drastică a indus
triei de îngrășăminte chimice, ca 
urmare a scumpirii energiei e- 
lectrice, gazului și celorlalte 
materii prime, cât și a scăderii I

J

sută, că măsura respectivă nu va 
fi’prea mult agreată de către 
populația care economisește azi 
cu dificultate un ban.

Desigur că este adevărat că 
în unele țări occidentale se per
cepe un impozit pe dobânzi, 
însă acolo se fac și unele dife
rențieri. Ca să fim mai expliciți 
dăm și un exemplu concret. în 
Franța impozitul pe dobândă se 
pune numai pentru sumele din 
bancă ce depășesc 100.000 
franci, adică peste 130 milioane 
lei în banii noștri, ținând seama 
că acolo salariul mediu lunar 
este cam de 6.000 franci fran
cezi, ceea ce în banii noștri s-ar 
traduce cam la 7.800.000 lei 
(sumă ce nici pe departe pu 
este atinsă). Atunci, dacă tot ne 
comparăm și vrem să aplicăm 
standardele europene, s-o fa
cem cu discernământ și cu rea
lism, în raport de situația noas
tră actuală, nu? (N.T.). 

rectă cu locatorii sau asociații. 
Dacă aceștia au realizat inves
tiții în activele ce le utilizează, 
din prețul de vânzare se scade 
valoarea investițiilor pe bază de 
raport de evaluare acceptat de 
către părți.

La secțiunea II, respectiv 
privind vânzarea de active cu 
plata în rate, către comercianți - 
persoane fizice, asociații fami
liale autorizate în baza Decre
tului Lege nr. 54/1990 sau so
cietăților comerciale constituite 
în baza Legii nr. 31/1990, modi
ficată, care se încadrează în 
categoria IMM se arată că a- 
ceasta se face în condițiile: 
achitării unui avans minim de 20 
la sută din prețul de vânzare; 
stabilirii de rate eșalonate pe un 
termen de 3-5 ani; perceperii 
unei dobânzi anuale de 30 la 
sută. Aceste facilități se aplică și 
la expirarea unui contract de 
leasing imobiliar, în situația 
când părțile au inclus un drept la 
cumpărare în favoarea utilizato
rului.

Pentru aplicarea acestei OU 
urmează ca Guvernul să aprobe 
normele metodologice specifice, 
fiind abrogate celelalte legi - 58/ 
1991, 77/1994, 55/1995 cu 
modificările și completările ulte
rioare, sperându-se să fie dat un 
nou impuls procesului de privati
zare și debirocratizării lui.

Nicolae TÎRCOB

A. SĂLĂGEAN
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exporturilor, ridică serioase 
semne de întrebare privind 
soarta acestei industrij cât și a 
agriculturii românești în ansam
blul său, recurgerea la importuri 
fiind de neconceput în situația 
actuală. Dacă Guvernul nu-și 
schimbă atitudinea față de a- 
ceste două ramuri de producție 
nu este greu de intuit că va fi 
serios afectată chiar și secu
ritatea alimentară a populației.

(W.n

Nu încape nici o îndoială că 
agricultura a constituit și mai 
constituie încă una din marile 
noastre șanse de a ieși din să
răcie și de a face cât de cât un 
salt economic dătător de spe
ranțe pentru integrarea în struc
turile euroatlantice.’Foarte im
portant în acest sens este însă 
ca potențialul existent să fie mai 
bine pus în valoare, chiar dacă 
în condițiile de acum mai predo
mină producția agricolă, căci 
despre exploatații agricole via
bile și competitive nu poate fi 
încă vorba, de tip mic gospo
dăresc, adică de subzistență, 
arătându-se prea puțini ger
meni, deocamdată, ai unei agri
culturi intensive, de înalt randa
ment. Fiind ca o sămânță care 
aduce neapărat roade, agricul
tura are nevoie de sprijin, de 
investiții, de bani și de inteli
gență pentru ca, într-adevăr, să 
devină o sursă generatoare a 
clasei de mijloc despre care mai 
mult se vorbește decât o arată 
faptele, țara fiind bogată numai 
atunci când și oamenii ei sunt 
bogați.

Vorbind despre starea agricul
turii hunedorene, dl ing. Gheorghe 
lovan, director general al DGAA, 

^caracterizaanul1997cafiindun
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„SALVATOARE
Cooperativa meșteșu

gărească "Cauciucul” din 
Deva este specializată pe 
fabricarea unei game variate 
de repere din cauciuc. Fap
tul că acest gen de producție 
nu are concurență fermă în 
județ deschide cooperativei 
posibilitatea unor rezultate 
economice pozitive în ciuda 
mediului economic tot mai 
"coroziv” pentru intreprinde- 
rea românească. Acest me
diu a îndepărtat "Cauciucul” 
de locul patru deținut în 
1996 în topul celor mai per
formante cooperative, având 
personal cu handicap, din 
România. Cu toate acestea, 
declară dl ing. Alexandru 
loan Breazu, președintele

an al transformărilor importante, 
cuprinzând mai multe laturi ale 
activității. îmbucurător este că s- 
a făcut privatizarea a 60 ta sută 
din Agromecurile existente, ur
mând ca până la începerea 
campaniei agricole de primă
vară să se încheie acest proces. 
Pași însemnați s-au înregistrat 
și în privința aplicării Legii 18/

Despre agricultura - de la vorbe la fapte

1991, punerea în posesie făcân- 
du-se în proporție de peste 92 la 
sută. Interlocutorul remarca, în 
ciuda condițiilor climatice cu 
precipitații în exces, producțiile 
bune obținute în special la po
rumb și la sfecla de zahăr. Ur
mărind acordarea unui sprijin 
direct producătorului agricol, 
care în cazul județului nostru a 
reprezentat peste 21 miliarde 
lei, în campania de toamnă a 
anului 1997 s-au valorificat pes
te 99 la sută din cupoanele atri
buite celor îndreptățiți.

Un alt aspect ce merită să fie 
remarcat privește faptul că, din
colo de unele păreri precon
cepute după care unitățile de stat 
sunt din start falimentare, S.C. 

cooperativei, o cifră de afa
ceri de 5 miliarde de lei și un 
beneficiu brut de 150 milioa
ne de lei fac ca, în 1997, 
cooperativa "Cauciucul" să 
rămână cea mai puternică 
din toată cooperația hunedo- 
reană. Se produc repere de 
cauciuc pentru mașinile de 
spălat fabricate la I.M. Cugir, 
garnituri de cauciuc folosite 
la revizia vagoanelor, diferite 
produse folosite în minerit 
sau în domeniul energetic. 
Un punct forte al activității îl 
reprezintă fabricarea de tălpi 
pentru încălțăminte de cau
ciuc, precum și tălpi injectate 
destinate încălțămintei. Pen
tru acest din urmă produs, 
foarte cerut de piață, coope-

Suinprod Orăștie a înregistrat 
rezultate deosebite demonstrând 
că este o firmă performantă, cu 
perspective ca și în 1998 să se 
mențină în competiție.

Referindu-se la producția 
acestui an, dl lovan sublinia ca 
pozitiv faptul că peste 80 la sută 
din terenurile cultivate în toam
na trecută s-au însămânțat cu 

semințe cu buletine de calijate, 
în același timp fiind procurate și 
aplica-te cantități mai mari de 
îngrășăminte chimice. Pentru ca 
și la celelalte culturi să se obțină 
recolte bune în 1998, așa cum 
s-a demonstrat pe loturile de
monstrative (unde s-au realizat 
producții duble, triple sau chiar 
mai mari față de media înre
gistrată pe județ în anul trecut), 
există preocupări ca până în 
primăvară să fie terminate și 
arăturile pe suprafețele rămase 
neogorâte. Având în vedere că 
aplicarea tehnologiilor înaintate 
constituie o cerință esențială 
pentru creșterea producției agri
cole, că nu se mai poate con- 
cepe să facem agricultură per- 

rativa a achiziționat în 1996 
două utilaje speciale dispu
nând de 4 capete de injecție. 
După ce matrițele folosite de 
încălțăminte de toamnă - 
iarnă au dat rezultate bune 
în prezent se lucrează la 
confecționarea matrițelor 
necesare tălpilor pentru pan
tofii de primăvară - vară.

Faptul că peste 70 la su
tă din cei 123 de cooperatori 
de la Cauciucul sunt handi
capați dă o notă asupra im
portanței activității acestei 
cooperative pentru existența 
acestor defavorizați ai sorții. 
Conform legii cooperativa 
este scutită de impozitul pe 
profit, banii aferenți acestui 
impozit colectându-se într- 
un fond de ajutorare a per
soanelor cu handicap. Din 
cele spuse de dl Breazu a 
reieșit că din acest*fond s-au 
plătit proteze pentru cei cu 
invalidități, s-au cumpărat 
bilete de tratament în sta
țiuni, au fost acordate aju
toare sociale sub formă de 
bani sau produse. De exem
plu uneia dintre-lucrătoarele 
cooperativei i s-a cumpărat o 
sobă de încălzit, în timp ce 
altui lucrător i s-au plătit toa
te restanțele avute la achita
rea întreținerii.

Privind înainte, dl Breazu 
apreciază anul curent ca a- 
nunțând dificultăți econo
mice deosebite, fiind consi
derat, în acest context, ca 
fiind o reușită păstrarea acti
vității la cotele lui 1997. Este 
așteptată cu nerăbdare Le
gea cooperației care să dea, 
în fine, protecție clară coo
perativelor cu personal han
dicapat într-un demers firesc 
de sprijinire a acestei cate
gorii.

formanta cu sapa și cu coasa, 
important este - cum spunea 
interlocutorul - ca proprietarii de 
pământ să conteze mai mult pe 
aportul mecanizării și pe folosi
rea substanțelor chimice în 
combaterea buruienilor a bolilor 
și dăunătorilor. Fiind vorba des
pre producătorii agricoli, este 
locul să arătăm că aceștia își 
pot coordona mai bine acțiunile 
pentru a-și apăra interesele, în 
sensul că, urmând exemplele 
țărilor occidentale, se pot orga
niza pentru a-și valorifica mai 
bine, cu un profit rezonabil, 
produsele agricole, până acum 
comercianții fiind cei care au 
profitat de munca agricultorilor.

Firește că aportul specialiștilor 
agricoli este indispensabil pentru 
punerea în valoare a potențialului 
agriculturii. în context, se așteaptă 
șl legislația adecvată. în privința 
activității specialiștilor din județul 
nostru este de menționat faptul că 
în prezent 40 dintre aceștia au 
trecut în schemele de funcțiuni ale 
primăriilor locale, ceilalți rămânând 
la centrele agricole, împreună 
contribuind la coordonarea din 
punct de vedere tehnic a activității 
din agricultură.

Nicolae TfRCOB
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>E11ANTA..»
»a avea fără a avea ".

DEFINIȚII»

Ești revoltată - împotriva 
guvernului, a societății, a 
timpurilor, a vieții în general 
- și consideri că aici - în a- 
ceastă țară! - nu se mai poa
te trăi. Ai rămas șomeră și tu 
alături de prea mulți tineri și 
ei fără serviciu.

piALoami
Știu că este o problemă, 

nu vreau să iau apărarea 
nici a guvernului, nici a “tim
purilor" și-mi pare că undeva 
există o greșeală, aceasta 
pornind din lipsa de infor
mație și probabil o falsă per
cepție a vieții, a muncii în 
special, de către tinerii de 
azi. Am vești de la mai mulți 
tineri șomeri sau pur și sim
plu fără ocupație care dau 
vina pe aceleași motive gă
site și de tine. în același timp 
cunosc persoane în prag de 
pensionare care se plâng că 
nu au “urmași”. O doamnă

'-i
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bibliotecară, pasionată de 
cărți și colecții de ziare, se 
plângea că nu are cui preda 
ștafeta, munca sa fiind prea 
prost plătită pentru a atrage 
o tânără. O croitoreasă ie
șită la pensie nu a avut cui 
lăsa toată știința sa acu
mulată în peste 40 de ani de 
meserie. Un domn pantofar 
nu are ucenic și ceasornica
rului i s-au îmbătrânit ochii,, 
are prea mult de lucru dar 
nu găsește un tânăr pasio-. 
nat de ceasornicărie.

Aș putea să mai înșir 
multe meserii și mulți pen
sionari ce se plâng că nu au 
“urmași” talentați, pasionați, 
dornici de a lucra cu cinste și 
corectitudine într-o meserie. 
Se pare că un vechi proverb 
este pe cale de a fi uitat: 
“Meseria - brățară de aur".

Oare problema nu ar tre
bui pusă altfel?

- Doresc tinerii de azi 
să muncească sau doar să 
câștige bani?

Ina DELEANU

£■

Iubesc anotimpurile!
Și cu măsura sufletului meu 
Le dau ce merită.
Iernii îi dau sinceritatea 
Omului de zăpadă. 
Primăverii îi dau puritatea
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Ghiocelului tremurând.
Verii îi dau pasiunea 
Mării învolburate.
Iar toamnei îi las nostalgia 
Timpului prefăcut în eternitate. ■

Georgiana BÂLDEA I 
_______________y
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Un 9^nd și o poantă le)

"Omui nu se abate de la calea cea bună, își 
stăpânește simțurile, are rușine, se poartă cum 
trebuie atâta timp cât nu pătrund în inima lui 
săgețile privirilor nimicitoare de statornicie pe 
care frumoasele cu gene lungi le aruncă din arcul 
sprâncenelor".

Bhartrhari

Un tânăr se pregătește să fugă cu iubita lui. Se urcă 
pe o scară și bate la geamul camerei acesteia.

- Ești gata? întreabă el.
- Ssst! Nu vorbi tare.Te aude tata și ne va 

reține.
- Poți fi liniștită! Tatăl tău e jos ține scara.

/ 
/

/
i
/

"ARIPI TINERE”
Așa se intitulează actul de 

cultură al Grupului Școlar In
dustrial M.R. Simeria. Revista 
s-a născut din ideea profe
soarei de limba și literatura 
română, dna Maria Bianu. 
Dar, cum în orice instituție 
înțelegerea și implicarea con
ducerii prezintă o importanță 
deosebită, dna prof. Silvia 
Păun-Jura, director adjunct, a 
încurajat și sprijinit această 
inițiativă.

Primul număr al revistei 
trimestriale “Aripi tinere" a 
apărut în aprilie și a obținut 
premiul al ll-lea la Concursul 
de publicații și reviste școlare 
Deva. Este un merit deosebit, 
mai cu seamă că tinerii talen
tați și plini de inventivitate nu

sunt doar cei de la secția filo
logie, ci și cei de la profilele 
industriale. în ajun de 1 De
cembrie și-a făcut apariția cel 
de-al doilea număr, debutând, 
firesc, cu rubrica Eveniment, 
purtând semnătura domnilor 
profesori Horia Resiga și Mi
hai Târlea. Din cuprins mai a- 
mintim: Memento, Restituiri, 
Spiritualitate, Perspico, Tinere 
condeie ș a.

Din colectivul de redacție 
fac parte Oana Drăgănesc, Ara
bella Beny și Estera Gutman, 
eleve în clasa a Xl-a A, redactor 
șef, dna prof. Maria Bianu, pro
motorul și mentorul spiritual al 
“Aripilor tinere".

Cristina CÎNDA

H. Barbusse 
"cel mai util și mai periculos dintre bunuri."

Vauvenargues 
"bogăți? celor ce nu posedă nimic."

L.B. Saintine
"milionul săracilor."

H. Murger
"marfă atât de ieftină încât o poate avea și cel mai sărac dintre muritori." 

Pel n Săndor
"zeiță ce surâde celor nenorociți, ultimul sentiment ce moare în om." 

J. de Mettrie
"element sufletesc întotdeauna amestecat cu otrava temerii," 

Voltaire
"singura divinitate pe care timpul n-a putut s-o doboare."

G. Bon
"singurul dulce balsam al vieții care îmi încântă adesea sufletul."

Goethe
'șarlatan care inșală fără încetare."

Chamfort
Selecție de Hie LEAHU

s.

Vacanța de iarnă oferă elevilor mult așteptatele momente de recreere
Foto Eduard CHIROIU

BJORK (111)

Simțind românește
Poate mai mult ca ori

când, sărbătorile de iarnă ne 
îndeamnă să simțim româ
nește, să trăim obiceiurile 
populare, reînviind în noi 
datina străbună. Păstrători 
ai tradiției, tinerii urători ai 
Grupului Școlar Industrial 
M.R. Simeria au fost pre- 
miați pentru originalitate. 
Repertoriul cuprinde colinde 

foarte vechi (sec. XIX - înc. 
sec. XX) culese din zona 
Boiu - Bobâlna de către dl 
prof, loan Homorodean. Me
rite deosebite le revin celor 
care au întemeiat acest 
grup: dnele prof. Maria 
Bianu și Eugenia Florea.

în clinchet de clopoței și 
murmur de chitară, vocile 
celor 30 de elevi răsună în 

bisericile ortodoxe și în sălile 
unor instituții din orașul Si
meria. Glasurile lor păstrea
ză ceva din puritatea înge
rilor. Ei reușesc să ne înalțe 
la ceruri, să ne facă să uităm 
pentru câteva clipe grijile, 
necazurile și răutatea ce ne 
înconjoară.

Cristina CÎNDA

în 1986 Bjork și Einar își 
cumpără un apartament și la 
scurt timp se naște băiețelul 
Sindri. Apoi cei doi se apucă 
din nou de compus cântece, 
prima compoziție fiind Kukl 
(Sorcery). Casa lor era veșnic 
plină de prieteni împreună cu 
care au format organizația Bad 
Taste, care vroia să facă ceva 
deosebit care să schimbe lu
mea. Erau puși pe fapte mari.

Bjork și Einar pun bazele 
grupului Sykur Molarnir și pentru 
că vroiau să fie cunoscuți în 
lumea întreagă folosesc versi
unea în limba engleză (cea de-a 
doua limbă din Islanda) The Su- 
garcubes. Grupul avea următoa
rea componență: Bjork (voce), 
Einar (voce, trompetă), Bragi 
Olafsson (bass), Siggi Baldur- 
sson (baterie), Einar Mellax (key
boards) și Thor Eldon (chitară).

în august 1987 grupul The 
Sugarcubes lansează singlelul 
de debut Birthday/ Cat/ Motor 
Crash. Impresionând prin lirică și 
muzicalitate, la aceasta adău- 
gându-se vocea emotivă a lui 
Bjdrk, această piesă a fost un 
foarte apreciat single în topul 
Indie britanic declanșând un val 
de interes al presei de specialita
te asupra scenei pop islandeze.

Scade numărul infracțiunilor comise de minori
Față de anul trecut, în 

1997, numărul minorilor care 
au săvârșit infracțiuni pe 
raza municipiului Brad este 
în scădere.

Dacă în 1996 - în a-

v. . — - —

Albumul de debut "Life’s 
Too Good" (casa de discuri 
One Little Indian) apărut în 
1988 a răsplătit așteptările fani- 
lor primind critici pozitive din 
partea presei din Anglia, do
bândind o respectabilă clasare 
în Top 40 britanic. Discul a șo
cat prin dizarnionii și prin faptul 
că avea doi soliști vocali. Presa 
muzicală britanică îi cota drept 
cea mai importantă și mai ino-

[_ MUSICBOX
vatn.ire trupă a scenei indie. 
Keybordistul Mellax a părăsit 
grupul, locul său fiind luat de 
Magga Ornolfssdottir. A urmat 
un turneu britanic, și apoi unul 
european. The Sugarcubes 
câștigau numeroși fani. Pe pia
ță au apărut singles-urile: Cold 
Sweat și Deus.

Cel de-al doilea album apă
rut în 1989 și intitulat “Here 
Today, Tomorrow, Next Week" 
(One Little Indian), deși mai 
elaborat, a avut o critică acidă, 
grupul retrăgându-se în Islan
da, unde muzicienii s-au apucat 
de proiecte solo. Din acest al
bum au fost extrase maxi-sin-

r.e,v;t;î Zi-h-i 4 I d< copii au 
comis infracțiuni, pe pri
mele 11 luni ale acestui an 
doar jumătate clin acest 
numai au ccrni:: fapte de 
natură penală. 

gles-urile Regina/ Cindy și Pla
net/ Propellor Mix. în 1990 gru
pul a avut un turneu în USA, 
după care viitorul era incert. 
Thor și Bragi doreau să devină 
compozitori-textieri, iar Siggi a 
lucrat o vreme ca și construc
tor, cântând apoi într-o trupă de 
Death Metal.

în vara lui '91 grupul s-a 
reunit începând lucrul la un nou 
disc. în luna decembrie 1991 
apărea pe piață single-lul Uit"i 
(One Little Indian), prima piesă 
a lor care a figurat în Top 20 
britanic (locul 17 'a 
25.01.1992). Noul membru al' 
grupului era keyboardistul Ma- 
gret Olafsson. Grupul a plecat 
în SUA în studiourile Bearsville- 
New York pentru a înregistra 
cel de-al treilea album intitulat 
“Stick Around For Joy" (No. 12 
în UK la 29.02.1992 și No. 1 în 
Indie Chart din revista NME la 
7.03.1992). Acest disc mult mai 
comercial - un pop inteligent și 
rafinat - le-a adus un come
back răsunător. The Sugar
cubes a plecat într-un turneu în 
SUA cântând în deschiderea 
celebrilor U2.

- va urma -
Horia SEBEȘ AN

J

Și numărul tinerilor in
fractori este în scădere.

De remarcat că cele mai 
multe infracțiuni săvârșite de 
minori și tineri sunt furturile.

(V.NI
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• Pierdut certificat cod fiscal
• Lui Linia Corinel Ionel din 

Deva multă sănătate și dragoste 
în familie, de ziua onomastică, 
iar pentru a 34-a aniversare,în 
26 februarie, La multi ani ! 
Părinții, soția Mariana și Cris
tina - fiică. (9981)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

nr. 7301086 aparținând Cultului 
Creștin după Evanghelie Deva. 
Se declară nul. (9983)

OFERTE DE
SERVICII

r

• Vând (schimb) apartament 
3 camere, cu garsonieră, exclus 
Micro 15.Deva Al. Moților, bl. P.6, 
etaj 1, ap.6 (Sala Sporturilor) 
(9977)

• Vindem și cumpărăm apar
tamente, garsoniere, terenuri. 
Tel. 211290/158 (9979)

• Vând sau schimb casă, 
Sîntandrei, cu apartament 2 
camere, plus diferență. Tel. 
673144, 623170 (9737)

• Vând apartament 3 camere, 
Liliacului, etaj 2. Tel. 224363 
(9736)

• Cumpăr apartament 2 
camere, parter. Tel. 623035, 
211724 (9001)

• Vând avantajos apartament 
3 camere, etaj 1, Hațeg. Tel. 
621996 (9985)

• Vând două apartamente cu 
două camere, zona pieței. Tel. 
230056 (9994)

• Vând casă mare în Băcia, 
anexe, 60 ari, grădină, nr. 250. 
(3789)

• Vând tractor U 640 DT, plus 
plug, cultivator, pompă erbicidat, 
cositoare, remorcă. Tel. 247191 
(9982)

• Vând Volkswagen Golf Die
sel, Dacia 1300, teren intravilan 
27 ari, abricht, aparat de sudură 
220 V. Băcia tel. 672171 (9990)

• Vând Seat Tera - dubiță, an 
fabricație 1989, 900 cmc, CI, 
500 kg. Tel. 092287393, 
213487 (9740)

• Vând URALYT U, granulat. 
Tel. 211504 (9965)

• Vând două apartamente a 
două și trei camere, confort 1 
(54, respectiv 61 mp), confort 1, 
etaj 1 și 2. Tel. 623312, 624845 
(9975)

• Vând vițea un an și doi 
porci, de 60-70 kg. Bîrcea Mică, 
nr.48, Horvâth (9976)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628 (OP).

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

• Vând convenabil circular, 
220/2,5 kW, motoare electrice, 
22-7-2,5 kW/380. Tel. 651584 
(0383)

• S.C.Milca Impex SRL an
gajează măcelari, mezelari. 
Relații la sediul abatorului din 
sat Galați, comuna Pui, jude
țul Hunedoara. (9220)

• Spitalul "Doctor Vasile Ilea," 
cu sediul în localitatea Păclișa, 
județul Hunedoara, organizea
ză în data de 22 01.1998 con
curs pentru ocuparea unui post 
de psiholog. Relații la tel. 
770830 (9809)

DIVERSE

• Asociația Familială "Oprița" 
Deva practică activitate de 
comerț, în baza autorizației 
14393/1997 (9987)

• Caut o femeie pentru aju
torarea mea în gospodărie, sau 
doi tineri căsătoriți. Cioara 
Viorica, Bretea Streiului, nr.63, 
corn. Bretea Română.

• Caut împrumut mărci, 
dolari, lei. Ofer dobândă maxi
mă, garanții contractuale. Re
lații la tel. 058/814323 (9219)

PIERDERI

• Pierdut certificate de înma-
triculare și cod fiscal aparținând
■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ra S&CDW&EtL

■ IdolarSUA 8121 lei
■ 1 marcă germană 4488 lei
■ 100 yeni japonezi 6104 lei
■ 1 liră sterlină 13314 lei

COMEMORĂRI

• Astăzi 7 ianuarie 1998 când 
ar fi trebuit să-i urăm La mulți 
ani prietenului nostru

IONEL STANCA
din Cîmpuri Surduc, spunem 
Dumnezeu să-l odihnească ! 
Familia Rozica și Anghel Burza 
(9741)

• Se împlinesc 23 de ani 
de când a plecat pentru tot
deauna de lângă noi

DANY
blândă soție și mamă. Ilie și 
Diego Leahu (0550)

SEl DECESE

• Familia Magda din Simeria 
mulțumește celor care au con
dus pe ultimul drum pe cel care 
a fost

ROMAN MAGDA
din Vărmaga. (9739)

• Cu adâncă durere în suflet 
soția Anglița, fiii Nelu și Ghiță 
cu familiile anunță încetarea din 
viață a bunului și dragului lor 
sot, tată și bunic

PETRU RADU
din Hărțăgani. înmormântarea 

va avea loc în 8 ianuarie 1998, 
ora 12,30, în satul Hărțăgani. 
Dumnezeu să-l odihnească în
pace ! (9745)
■■■■■■■■■■■■■■■
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1 franc elvețian 5524 lei

1 franc francez 1342 lei

100 lire italiene 456 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

f ROMANIA^—.. ............ ...... ..[_REJ\IEL. I
Filiala de Transport și 

Distribuție Energie 
Electrică Deva
Organizează în data de 

30.01.1998 concurs pentru 
ocuparea unui post de consilier 

juridic.
Condiții:
> absolvent învățământ superior în 

specialitatea științe juridice
> domiciliul în Deva
Informații și înscriere
> Serviciul Resurse Umane, telefon 

213447
> Dosarul cuprinzând cererea de 

participare la concurs, copie după diplo
ma de absolvire și curriculum vitae, se 
depune la Serv. Resurse Umane până la 
data de 28.01.1998.

z
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BANCA AGRICOLĂ 
S.A. DEVA

Vinde prin licitație publică, ce va avea 
loc la S.C. CERESAGRA S.A. Deva, str. 
Hărăului, nr. 40, în data de 16 ianuarie 1998, 
ora 10, tractor U650.

Prețul de pornire a licitației este de 30 de 
milioane lei.

Informații la telefon 216265.

s
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Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând la agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI dinf
str. 1 Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz '‘Orizont");

* HUNEDOARA; pe Bulevardul 
Dacia (tel.716926);

* BRAD, strada Republicii (te!. 
650968), ia sediul S.C.”MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
magazinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

[ S.C. GERMISARA) 
|ș.A. GEOAGIU-BĂlJ

7

Scoate Ia vânzare prin licitație cu plic 
închis, vineri, 09.01.1998, ora 13, la 
sediul societății, un autoturism Dacia 
1300, an fabricație 1985, cu reparație 
capitală făcută în 08.12.1997.

Prețul de pornire este de 
7.250.000 lei.

înscrierile !a licitație se vor face pe 
baza taxei de participare de 50.000Iei (ne
rambursabilă) împreună cu taxa de ga
ranție care este de 10% din valoarea de 
pornire a licitației, depuse numerar Ia 
casieria unității până Ia ora deschiderii 
licitației.

In caz de neadjudecare, licitația se 
repetă în fiecare vineri, ora 13, Ia sediul 
societății. Informații Ia telefon 648124.V ' J

Societate comercială angajează 
tineri agenti comerciali

Condiții: seriozitate, dinamism, experien
ță în vânzări.

Interviul va avea loc luni, 12 ian. 1998, 
Ora 13, la sediul firmei din strada N. Grigo- 
rescu, nr. 8 (lângă coop. Viitorul).

Informații: zilnic la telefon: 092623168, 
dar între orele 9:00-14:00 la telefon

CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR 
Șl FACTORILOR 

POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 

dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. Casa 
de presă și editură “Cuvântul liber” S.A. Deva 
împreună cu Oficiile Teritoriale de Poștă Deva, Hune
doara și Petroșani organizează un CONCURS CU 
PREMII AL DIRIGINȚILOR DE OFICII POȘTALE Șl AL 
FACTORILOR POȘTALI în perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE 

LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITORILOR DIN 
FIECARE ORAȘ SAU COMUNĂ Șl DE DISPERSIA LOR ÎN 
TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasa
ment, separat pentru diriginți și factori și separat 
pentru zonele urbană și rurală.

Vor fi acordate următoarele premii:
Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 de lei;
Locul al lll-lea: 100.000 de lei.
Vor mai fi acordate un număr de 5 mențiuni de câte 

50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor diriginților 

de oficii poștale și factorilor poștali din județul nostru și 
cât mai multe abonamente la ziarul “Cuvântul liber”!

De la 1 ianuarie 1998, costul abonamentului la ziarul 
nostru este de 8000 de lei/lună plus taxele poștale.
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ELEVI il\l CONSILIILE DE
ADMINISTRAȚIE ALE 

ȘCOLILOR

Strategia și programul de 
privatizare pentru 1998 vor fi 
finalizate până la 20 ianuarie

Posibilul succesor al
lui Traian Bâsescu 

este Uadu Berceanu
Conducerea Ministerului 

Educației Naționale i-a 
sfătuit pe reprezentanții Con
siliului Consultativ al Elevilor 
să ceară directorilor să îi 
accepte în biroul de con
ducere al unității de 
învățământ.

Ministrul Andrei Marga și 
directorul general Gheorghe 
Rădulescu l-au atenționat pe 
reprezentanții CCE ca, în 
conformitate cu Legea 
învățământului, în funcție de 
numărul total al elevilor 
înregistrați în fiecare unitate 
de învățământ, unul sau doi 
dintre ei trebuie să facă parte 
din consiliul de administrație 
al școlii. Elevii au fost sur
prinși de sfaturile repre

zentanților MEN, mai ales că 

nici unul dintre cei 25 de 
membri ai CCE nu știau că 
au acest drept.

Directorul Rădulescu a 
declarat pentru MEDIAFAX 
că mulți directori preferă "să 
uite" că în consiliul de 
administrație al liceului tre
buie incluși șl elevii, 
deoarece nu au obișnuința 
să-i trateze pe elevi ca pe 
niște parteneri de dialog. 
Conducerea ministerului 
consideră că părerea ele
vilor este foarte importantă, 
cu atât mai mult cu cât o 
reală reformă în învățământ 
nu-i poate ocoli pe elevi. 
Acesta este motivul pentru 
care actuala echipă minis
terială a creat CCE, a con
chis directorul Rădulescu.

Strategia și pro- 
gramul de priva

tizare pentru 1998 vor f! 
finalizate până la 20 
Ianuarie, când va sosi ia 
București delegația FMi, a 
declarat Valentin lonescu, 
ministrul privatizării. în 
următoarele zile Guvernul 
va trebui să adopte nor
mele de aplicare a noii legi 
a privatizării, care vor 
permite ministerului să 
funcționeze, urmând ca 
programul de privatizare 
să fie elaborat împreună cu 
FPS.

Guvernul a adoptat 
recent Ordonanța de 
Urgență pentru finalizarea 
procesului de privatizare, 
ce stabilește principiile 
după care se realizează 
acest proces, respectiv 
transparența tranzacțiilor, 

prețul pieței, fără a se 
stabili o limită minimă, 
precum șl condițiile pentru 
asigurarea protecției me
diului. Privatizarea se face 
în baza unui program 
anual, care cuprinde lista 
societăților comerciale 
supuse privatizării șl care 
stabilește termenele la 
care o societate comer
cială se transferă ta FPS șl 
se privatizează, precum șl 
categoriile de întreprinderi.

Ministerul Privatizării 
urmează să elaboreze 
politicile de privatizare șl 
legile în domeniu, să 
coordoneze șl să contro
leze procesul de priva
tizare. Tot Ministerul 
Privatizării va lua deciziile 
de dizolvare șl lichidare a 
societăților comerciale, 
acțiuni inițiate de FPS.

Posibilul succesor al lui 
' Traian Băsescu în funcția de 
I ministru al Transporturilor 
| este Radu Berceanu,
■ vicepreședinte al Partidului
■ Democrat, au declarat, 
I pentru MEDIAFAX, surse din 
i PD. Potrivit surselor citate, 
l Băsescu îl susține pe Radu 
I Berceanu, considerându-l 
| cel mai capabil să continue 
I programele și proiectele 
! demarate în cursul anului 
I 1997. Aceleași surse au 
| precizat că PD îl va
■ desemna pe succesorul lui■ -- '--- --------------- - I — -----
I 
I 
I 
s 

Traian Băsescu la con
ducerea Ministerului Trans
porturilor, până miercuri.

Până la desemnarea 
noului ministru al Trans

porturilor, Băsescu se 
ocupă de problemele ad
ministrative ale Ministe
rului, la cererea premie
rului Victor Ciorbea. Traian 
Băsescu și-a anunțat demi
sia luni, 29 decembrie, 
după ședința de guvern în 
cadrul căreia Victor 
Ciorbea l-a criticat pentru 
afirmațiile critice la adresa 
guvernului făcute într-un 
interviu publicat luni de coti
dianul “Evenimentul Zilei" 
și i-a cerut ca în maximum 
de zece zile, fie să demi
sioneze, fie să retracteze 
afirmațiile făcute. Pre
mierul a acceptat demisia 
Iul Băsescu în seara zilei 
de 29 decembrie.

ION ILIESCU CONSIDERĂ CĂ 
PREȘEDINTELE EMIL CONSTANTINESCU 

TREBUIE SĂ-I CEARĂ REGELUI MIHAI 
SĂ SE ANGAJEZE ÎN SCRIS CĂ 

RENUNȚĂ LA ORICE PRETENȚII

Președintele PDSR, Ion 
Iliescu, a declarat, după o ședință 
a Biroului Executiv al acestui 
partid, că Emil Constantinescu ar 
trebui să-i ceară Regelui Mihai un 
"angajament scris" prin care 
acesta se obligă să renunțe la 
“orice pretenții” privind revenirea 
la monarhie precum și la 
patrimoniul Casei Regale. Iliescu a 
spus că și premierul Ciorbea ar 
trebui să se alăture unei 
asemenea solicitări înainte de a 
promova un proiect de lege 
referitor la situația fostului 
suveran al României.

Liderul principalului partid de 
opoziție a apreciat, răspunzând 
unei întrebări, că, oricum, datorită 
prevederilor Constituției, reve
nirea la monarhie s-ar putea face 
doar printr-o lovitură de stat. El a 
afirmat că, în cazul în care 
Regele Mihai nu se va angaja să 
renunțe la "pretențiile" sale, se va 
“impune", așa cum s-a procedat 
în Franța și Italia, introducerea 
unei interdicții de a locui în 
România pentru membrii familiei 
fostului suveran.

Președintele PDSR a precizat 
că acest partid ar putea iniția un 

.proiect de lege propriu referitor

la situația Regelui Mihai. Pe de 
altă parte, Ion Iliescu a apreciat 
că în declarația lui Emil 
Constantinescu, făcută în seara 
zilei de 3 ianuarie, acesta a 
atacat în mod “inacceptabil" 
oamenii politici și opoziția.

Prim-vicepreședintele PDSR 
Adrian Năstase a susținut că 
președintele României s-a 
comportat ca un "diriginte de 
clasă" și dacă această atitudine 
va continua, PDSR va reacționa 
"foarte dur”. El a precizat că 
PDSR studiază "posibilitatea 
întreruperii relațiilor cu Emil 
Constantinescu". Ion Iliescu s-a 
plâns, luni, că mass-media nu a 
“reflectat" scrisoarea deschisă 
pe care PDSR i-a adresat-o 
președintelui Constantinescu la 
sfârșitul lunii decembrie. El a 
anunțat că, urmare a declarației 
făcute sâmbătă de Emil 
Constantinescu, va cere drept 
la replică din partea Televiziunii 
Naționale, deoarece șeful 
statului a atacat PDSR.

Iliescu a mai spus că PDSR 
studiază posibilitatea părăsirii 
Parlamentului, dacă puterea va 
avea în continuare aceeași 
atitudine față de opoziție.

Big-Ben — simbolul Londrei care indică ora cu exactitate chiar 
dacă mecanismul său este cu acționare manuală.

Foto: Ătila KURTA 9PREAN

BERD O ĂCORDR RMTELECDM Uff' 
îMmm de ido miOĂNE DDim

SNT Romtelecom a semnat 
cu BERD un acord de împrumut 
pentru un credit de 100 milioane 
dolari, destinat dezvoltării rețelei 
Romtelecom, a declarat agenției 
MEDIAFAX Sorin Pantiș, ministrul 
Comunicațiilor. Creditul va 
permite realizarea unor proiecte 
legate de introducerea în 
centralele telefonice a unui soft 
prin intermediul căruia se pot 
realiza transmisii de imagini prin 
rețeaua de fibră optică, 
instalarea de linii telefonice noi, 
construcția celei de-a doua 
centrale telefonice internaționale 
a României.

Pantiș a precizat să softul 
va fi introdus în centrale până în 
Junie 1998. A doua centrală

internațională va fi construită în 
urma unei licitații internaționale, 
până la sfârșitul acestui an, 
probabil la Brașov. Caietul de 
sarcini pentru desfășurarea 
licitației este în curs de 
pregătire. Ministrul Comunica
țiilor a menționat că împrumutul 
BERD se adaugă unui credit de 
40 de milioane ECU, acordat de 
BEI la sfârșitul anului 1997. 
“Prin cele două credite, la care 
se adaugă resursele proprii, se 
asigură finanțarea proiectelor 
de dezvoltare a Romtelecom pe 
tot anul 1998", a spus Pantiș. El 
a precizat că până la sfârșitul 
anului vor fi instalate circa 
600.000 de linii telefonice, fată 
de 522.000 în 1997.

ȘEFUL DEPARTAMENTULUI DE INFORMAȚII
MILITARE A FOST SUSPENDAT DIN FUNCȚIEf

Colonelul Cristian
Bernevlg, șeful Direcției de 
Informații Militare, recent 
Implicat într-un grav acci
dent de circulație în urma 
căruia au murit cinci per
soane, a fost suspendat din 
funcție prin ordinul șefului 
Statului Major General. 
Colonelul Bernevlg este 
încă internat la secția de 
Chlrurgie.a Spitalului Militar 
Central. în acest moment, 
el este înlocuit în funcțje, 
temporar, de locțiitorul sau, 
colonelul Doru ’ Vasllescu. 
Bernevlg a fost implicat, pe 
25 decembrie 1997, într-un 
accident rutier în care și-au

pierdut viața cinci per
soane: o familie aflată intr- 
un autoturism Cielo, acro- 
șat frontal de Volkswagen- 
ul condus de Bernevlg, șl 
șoferul acestuia, aflat pe 
locul însoțitorului. Deși co
lonelul Bernevlg a folosit 
autoturismul Direcției de 
Informații Militare motivând 
că pleacă la Predeal în inte
res de serviciu, el și-a luat 
soția și copilul în această 
deplasare șl, contrar 
regulamentelor militare, șl- 
a înlocuit șoferul la volan.

Cmediafax 2)

Președintele executiv a! 
UDMR, Takacs Csaba, a 
declarat în exclusivitate 
pentru MEDIAFAX, ca, în 
situația adoptării de către 
Camera Deputațiior a legii 
învățământului în varianta 
votată în Senat, ieșirea 
UDMR de ia guvernare nu 
va mai fi pusă în discuție, ci 
în practică. Poziția UDMR 
față de legea învăță
mântului nu reprezintă un 
șantaj, ci este în con
formitate cu prevederile 
din programul de 
guvernare aprobat de 
Parlamentul României în 
noiembrie 1996. Ei susține 
că, dacă ia negocierile din 
noiembrie ’96, partenerii 
din actuala coaliție ar fi 
negat posibilitatea modifi

cării legii învățământului în 
conformitate cu propunerile 
Uniunii, UDMR ar fi refuzat 
să participe ia coaliție sau 
și-ar fi revizuit o parte din 
propuneri.

UDMR a amenințat că 
renunță ia participarea ia 
Cabinetul Ciorbea imediat 
după votarea în Senat a legii 
învățământului, a variantei 
susținute de președintele 
Comisiei de învățământ, 
senatorul George Pruteanu. 
La acea dată, reprezentanții 
Uniunii în Guvern au refuzat 
să mai participe ia ședințele 
Executivului. Posibilitatea 
ieșirii Uniunii de ia gu
vernare a fost analizată în 
ședința Consiliului Repre
zentanților UDMR din 13-14 
decembrie 1997. UDMR a 

decis atunci să nu pără
sească Guvernul, însă a 
înaintat condiții ferme 
pentru aceasta. Pe lângă 
cererea de acceptare a 
învățământului de toate 
formele de studiu și ia toate 
disciplinele, în limba 
maghiară, a păstrării pro
centului de 20 ia sută a 
prezenței populației mino
ritare etnice pentru 
afișarea plăcuțelor bilingve, 
UDMR a solicitat reacții 
ferme aie partenerilor de 
coaliție pentru contracara
rea naționalismului mani
festat de opoziție.

în opinia liderului Uniunii 
maghiare, UDMR este în 
permanență șantajat de 
partenerii de coaliție pentru 
acceptarea unor soluții 

inferioare celor stabilite în 
programul de guvernare, 
“iar în aceiași timp Uniunea, 
prin participarea ia Cabinetul 
Ciorbea, trebuie să poarte și 
ea, alături de acești 
parteneri, responsabilitatea 
pentru evoluția reformei din 
România". Takacs afirma că 
UDMR nu are ia ce să 
renunțe în privința respectării 
drepturilor minorităților în 
România deoarece pentru 
comunitatea maghiară acest 
lucru ar reprezenta accep
tarea unor condiții mai 
proaste de afirmare decât 
cete existente în regimul 
comunist. “Ceea ce solicită 
comunitatea maghiară este 
condiția minimă de a fi 
ocrotită de asimilare • 
fenomen pe care toate 

statisticile îl arată ca și 
existent în România de 
după 1945, iar din nefericire 
în România se mizează 
încă mult pe ideea de 
asimilare a minorităților în 
baza ideii statului național”, 
susține Takacs.

in opinia președintelui 
executiv ai UDMR, 
campania antimaghiară 
manifestată în ultimele 
șase luni aie anului 1997 a 
fost exploatată cu succes 
de către forțele politice in
terne care doresc izolarea 
României. Takacs con
sidera că ieșirea UDMR din 
coaliție, în căzui in care se 
va realiza, “poate" să de
termine România să se 
orienteze spre o altă zonă 
de influență decât Uniunea 

Europeană sau NA TO. 
Takacs Csaba deplânge 
campania antimaghiară 
din 1997 a cărei 
intensitate are termen de 
comparație doar cu cea 
din perioada de dinaintea 
evenimentelor din martie 
1990 de ia Târgu Mureș. Ei 
spune că “diversiunea"cu 
privire ia legea învăță
mântului, manifestată 
chiar și la nivelul PNȚCD, 
a condus partenerii de 
coaliție să se îndepărteze 
pentru o perioadă de 
prioritățile reformei și să- 
și canalizeze eforturile în 
rezolvarea acestei “false 
probleme majore care nu 
are alt scop decât izolarea 
României".
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prevederi ale legii privind 
CANTINELE DE AJUTOR SOCIAL

Printre ultimele legi 
adoptate de Parlamentul 
României și promulgate de 
președintele Emil Con- 
stantinescu în 1997 se află și 
Legea privind cantinele de 
ajutor social.

în condițiile în care tot mai 
mulți români își duc viața de 
pe o zi pe alta, respectiva lege 
este mai mult decât 
binevenită. Poate ar fi fost 
necesară cu mai multă vreme 
în urmă, dar asta-i o altă 
problemă.

Legea despre care vorbim 
astăzi cuprinde 17 articole și 
reglementează chestiuni de 
interes, atât pentru instituțiile 
publice, cât și pentru cei ce 
beneficiază de serviciile 
acestor cantine.

Care sunt beneficiarii ?
Așadar, cantinele de 

ajutor social sunt unități 
publice de asistență soicală, 
cu personalitate juridică și 
funcționează în subordinea 
consiliilor locale. Ele pres
tează servicii sociale gratuite 
sau contra cost persoanelor 
aflate în situații economico- 
sociale ori medicale 
deosebite. Este vorba de 
copiii în vârstă de până la 18 
ani aflați în întreținerea 
familiilor al căror venit net 
mediu lunar pe persoană în 
întreținere este sub nivelul 
venitului net lunar, tinerii care 
urmează cursuri de zi la 
instituțiile de învățământ ce 
funcționează în condițiile 
legii, până la terminarea 
acestora, dar fără a depăși

(Urmare din pag. 1) 

Constituției din 1991, a 
autorităților statului, alese în 
mod legal și a protocolului de 
stat, iar liderii PD și PDSR - 
Petre Roman și Ion Iliescu -, 
surprinși de afirmațiile lui Mihai 
I, i-au cerut imperativ preșe
dintelui țării, Emil Constan- 
tinescu, să adopte o poziție 
fermă față de pretențiile 
absurde ale fostului suveran.

Iritat peste măsură de 
îngrijorarea politicienilor, la 
rândul lor excesiv de alarmați 
că mâine se instalează 
monarhia în România (impo
sibil de înfăptuit în doi timpi și 
trei mișcări din mai multe 
puncte de vedere - n.n), șeful 
statului a ieșit în fața națiunii 
cu o declarație amplă, în care 
și-a precizat poziția în legătură 
cu forma de organizare și cu 
Constituția din 1991 a 
României, liniștindu-i deo
potrivă și pe liderii partidelor - 
din coaliția parlamentară și din 
opoziție - , și pe bătrânii 
monarhiști nostalgici din 
PNȚCD.

Nepotrivită a fost însă 
acuzația președintelui Emil 
Constantinescu la adresa 
PDSR și a președintelui 
acestuia, pentru că nu au luat 
nici o atitudine față de liderul 
unui partid din actualul 
parlament și fost aliat la 
guvernare al PDSR (referire la 
senatorul Corneliu Vadim Tu
dor - n.n.), care a propagat idei 

vârsta de 25 de ani, respectiv 
26 de ani în cazul celor care 
urmează studii superioare cu o 
durată mai mare de cinci ani și 
care se află în situația amintită 
mai sus privind venitul lunar.

Conform legii, de serviciile 
cantinelor amintite mai 
beneficiază cei care primesc 
ajutor social sau alte ajutoare 
bănești, al căror venit este de 
până la nivelul venitului net lu
nar pentru o persoană singură, 
pensionarii, invalizii și bolnavii 
cronici, precum și orice 
persoană care, temporar, nu 
realizează venituri. Pot benefi
cia, de asemenea, persoanele 
care au împlinit vârsta de 
pensionare și sunt izolate so
cial, nu au susținători legali și 
sunt lipsite de venituri. De 
precizat că persoanele care nu 
realizează venituri beneficiază 
de serviciile cantinelor de ajutor 
social pe o perioadă de cel mult 
90 de zile.

Serviciile prestate
Care sunt de fapt serviciile 

pe care le prestează res
pectivele cantine ? în primul 
rând pregătirea și servirea a 
două mese, zilnic, de 
persoană, prânzul și cina. Evi
dent, în limita alocației de 
hrană prevăzută de regle
mentările legale. Apoi, ele pot 
aproviziona, contra cost, de la 
sediul cantinei cu produse 
agroalimentare de bază, la 
prețurile la care acestea au fost 
achiziționate. După caz, 
cantinele pot face transport 
gratuit pentru persoanele care 
beneficiază de distribuirea 

potrivnice democrației și 
incriminări la adresa 
actualului șef al statului cum 
că ar fi agent străin etc. etc. 
Or, este de neînțeles cum un 
partid sau un șef de partid ar 
putea interveni în disputa 
unui alt partid sau șef de 
partid care nu-i privește per
sonal.

După cum nepotrivită 
apare și pretenția PDSR și a 
liderului său, Ion Iliescu, 
privind somația președintelui 
Emil Constantinescu de a-l 
obliga pe fostul rege Mihai I, 
azi simplu cetățean al 
României, să declare în scris 
că nu are nici un fel de 
pretenții referitoare la 
Constituția din 1991 și la 
forma de guvernământ 
republicană a României. Ar 
însemna chiar încălcarea 
unor prevederi ale Con
stituției, a dreptului la 
libertatea exprimării.

Cu un plus de toleranță 
reciprocă, din partea fostului 
și actualului șef al statului, 
din partea foștilor și actualilor 
guvernanți, a politicienilor din 
coaliția parlamentară și din 
opoziție, și această pro
blemă, devenită mai arză
toare decât privatizarea și 
impozitele, decât inflația și 
guvernarea debusolată, își 
poate găsi rezolvarea fără 
convulsii și tensionarea în și 
mai mare măsură a vieții 
politice și sociale românești. 

hranei la domiciliu și 
pregătirea și distribuirea 
hranei prin centre mobile.

Baza materială
Trebuie spus că bene

ficiarii de ajutor social au 
dreptul la serviciile cantinei 
pe bază de anchetă socială, 
potrivit dispoziției primarului, 
iar cererile pentru asistență 
socială de către cantine se 
aprobă de către primar sau 
o persoană împuternicită de 
acesta.

în ceea ce privește baza 
materială necesară funcțio
nării cantinelor, ea este 
asigurată de consiliile locale, 
tot acestea realizând și 
controlul activității. Finan
țarea se face din bugetele 
locale.

Legea mai prevede că. în 
localitățile în care nu 
funcționează cantine de 
ajutor social sau acolo unde 
cererile depășesc capaci
tatea existentă - autoritățile 
administrației publice locale 
pot conveni cu unitățile de 
asistență socială, regiile 
autonome, societățile comer
ciale și instituțiile publice 
care dispun de cantine 
proprii, precum și cu unitățile 
de alimentație publică 
prestarea serviciilor sociale 
în condițiile prevăzute.

Cuantumul alocației 
zilnice de hrană pe persoană 
se stabilește și se indexează 
prin hotărâre de Guvern.

Valentin NEAGU

PACHET DE 
MĂSURI 
PENTRU 

ADMITEREA 
IN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SUPERIOR

(Urmare din pag. 1)

Litere, specializarea Română. 
Acesta ar putea să studieze 
simultan engleza, franceza 
sau oricare altă specializare 
din cadrul Facultății de Litere 
sau chiar a universității, în fi
nal studentul având șansa să 
susțină o dublă licență. 
Directorul general este de 
acord cu ideea ca un candidat 
să se poată înscrie la mai 
multe specializări, chiar și 
șapte dacă vrea, iar în final, 
dacă nu este admis la nici o 
facultate, să aibă dreptul să 
participe și la un concurs. 
“Tinerii care vor să studieze 
trebuie să aibă cât mai multe 
șanse, și nu piedici”, a 
adăugat șeful DGIS.

Echipa ministerială va mai 
propune, spre dezbatere, 
senatelor universitare varianta 
potrivit căreia studentul care, 
după un anumit interval de 
timp, întrerupe studiile, să 
poată obține un certificat care 
să ateste studiile parcurse, pe 
baza căruia să poată fi 
angajat.

>Tui se aude decât
•/ti motorul mașinii. 

Privesc pe geam. Toate sunt 
și există fără ca eu să fac un 
pas, dar nu le pot vedea 
frumusețea și nici simți 
adevăratul sens al existenței 
lor, acum, la despărțire. Am 
ales acest loc de liniște și 
odihnă sufletească, aici, la 
Rîmeț, aproape de locul unde 
te-ai născut Tu.

Șoseaua urcă în curbe 
fine, mă cuprind vibrații și 
emoții necunoscute, pre- 
gătindu-mă ca pentru o mare 
întâlnire. în față se zăresc 
culmile ce străjuiesc Cheile 
Rîmeților și se deschide, ca 
într-un peisaj de basm, 
“Cetatea albă”, împodobită cu 
brâu de flori, ca pentru 
sărbătoare, Sfânta Mănăstire 
Rîmeț.

Este duminică, clopotele 
bat, slujba începe. în jurul 
meu văd oameni cu sufletul 
smerit, iar de pe chipul lor 
răzbate lumina celor plini de 
sentimente sfinte. Nu oricine 
are puterea de a lua totul de 
la capăt. Contează din care 
parte a finalului reîncepi. 
Dacă ar fi să dau o rețetă 
pentru aflarea liniștii su
fletești, nu aș mai sta pe 
gânduri, te-aș îndruma aici - 
în locul unde dispare umbra 
îndoielii, unde în suflet ți se

FLASH
IZ La mulți ani!

Cu ocazia zilei numelui, 
urăm tuturor Ionilor și 
Ioanelor, apropiaților aces
tora, multă fericire, noroc, 
bani mulți și sănătate. Și să 
nu uite că apa este un 
simbol purificator și bine
făcător. La mulți ani!

IZ Gloanțe ele cati
fea

La editurile “Bibliofor” și 
“Corvin” din Deva a apărut 
volumul de aforisme “Gloanțe 
de catifea” semnat de 
Constantin Gavrilă - Gavco. 
Cunoscutul artist plastic, 
creator înze.strat cu toate 
darurile creației, dovedește, 
deopotrivă, că este un spirit 
viu ce scânteiază în aforisme. 
Să amintim doar unul: “Dădea 
sfaturi la toți, învățând apoi 

i^din greșelile lor." (M.B.).

IA INCHIDCRCA CDIȚICI
Statisticile au înregistrat 

în ultima parte a anului 
trecut o situație delicată în 
toate domeniile. Dar, parcă 
cel mai mult vorbește de o 
cădere, după șapte ani de 
tranziție spre economia de 
piață, situația forței de 
muncă. Comisia de 
statistică a înregistrat 5,1 
milioane de saiariați, dintre 
care 2,2 milioane lucrează în 
industrie, dovadă că 
numărul acestora a scăzut 
dramatic în urma închiderii 
unor societăți comerciale 
sau a reducerii numărului 
celor ce mai lucrează în 
urma reorganizării agenți/or 
economici, reducerii pro
ducției și mai puțin în urma 
retehnoiogizării acestora, 
vânzării pachetului majo

sădește Credința în cele 
sfinte și răul nu mai e valabil.

Am întâlnit persoane care 
afirmă “am dreptate” sau “nu 
am făcut nimic rău”; aici îți dai 
seama singur cât ești de lipsit 
și de limitat, dacă nu cunoști 
smerenia, pioșenia, Rugă
ciunea și Credința în 
Dumnezeu.

Noțiunea timpului scurs 
până aici te face să te-ntrebi: 
“Oare am trăit până acum?" îți

AEOLO
UNDE

CREDINȚA 
ÎNNOBILEAZĂ

CUGETUL

vei da seama cât de bogat vei 
pleca, fiindcă sufletul tău a 
cunoscut Armonia și Credința.

Tainicul - aici e lege -, 
unde natura este bine
cuvântare, unde oamenii sunt 
binecuvântați ca o legătură în 
lanțul Vieții, unind prezența 
binelui divin cu existența 
noastră, unde credința 
înnobilează cugetul și simțirea

IZ Comemorare
Miercuri, 7 I a.c., ora 16, 

sala mică a Casei de cultură 
din Deva găzduiește o reu
niune de comemorare a dr. 
Petru Groza, de la a cărui 
moarte se împlinesc 40 de 
ani. Manifestarea este 
organizată de Comitetul de 
direcțiune al asociației “Dr. 
Petru Groza".

IZ Ța, căpriță ...la 
cerșit ’

Vechi obicei românesc, 
acum bine încetățenit mai 
ales la țigani, “Capra” este un 
mijloc de a aduce acestora 
câțiva bănuți în plus. în ajunul 
Anului Nou am surprins la 
cofetăria “Miss Delicia” din 
Deva un astfel de grup de 
colindători. îmbrăcați ne
glijent, dotați cu clopoței și un 
băț, cei trei bărbați îngânau 
urări de bine celor aflați aici. I- 
am privit cum își purtau 
colindul prin alte unități și 
chiar pe stradă. Pălăria

ritar de acțiuni de către FPS 
unor investitori străini. Cât 
despre investitorii români 
este cunoscută forța 
economică și financiară 
redusă a acestora.

Și tot statisticile mai 
spun că din numărul de 
saiariați amintiți, doar 8,4 ia 
sută lucrează în învățământ, 
5,3 la sută în sănătate și 
asistență socială, fapt ce 
vorbește grăitor de calitatea 
mai ales a asistenței 
medicale în urma recentelor 
reduceri de personal și a 
slabei dotări cu aparatură a 
acestui sector ce asigură 
vitalitatea societății noastre.

Cei mai dureros lucru 
care a condus la scăderea 
nivelului de trai ai populației 
este dat de numărul de

ființei noastre. 
La fiecare pas 
simți parcă 
din timpuri 
picătura de 
înțelepciune a 
celor dispăruți 
din viață, 
chemarea lor se-aude prin 
glasul maicilor la fiecare 
rugăciune. Din chiliuță, prin 
fereastra deschisă, se-aude 
apa ce curge la vale, un 
foșnet face pădurea să 
tresară și simți liniștea cum 
te pătrunde, de parcă 
Timpul te face una cu 
natura. Mă apropii de geam, 
privesc la cer, norii s-au 
dus, cerul devine albastru - 
și mă întreb: E un vis?

Bate toaca, pe alee 
simți cum pământul pe care 
calci e binecuvântat ca
temelia unei case - ca un 
început în cele sfinte. în aer 
simți cum răzbat glasuri și 
cântece de înălțare. Intru în 
biserică, îmi fac cruce, sărut 
icoanele și-ngenunchez la 
moaștele sfântului Ghe- 
lasie, ridic ochii și-i văd 
icoana cu chipul luminos ce 
parcă ne binecuvântează.

E timpul să te-nchini și 
să te rogi din suflet!

Carmen M/CU

întinsă spre cerșit (bani, 
țigări și alte cele), precum și 
înfățișarea lor nu puteau 
decât să dezguste trecătorii. 
Nimic străbun, nimic 
tradițional în vorbe sau în 
gesturi. (C.C.)

0 Gălățeanul 
Vasile a fost omorât la 
Vețel de un turist 
german

Un gălățean pe nume 
Vasile Drăgănescu, de 38 de 
ani, și-a pierdut viața nu cu 
mult timp în urmă la Vețel. 
Omul s-a angajat în 
traversarea drumului fără să 
se asigure. A fost surprins și 
accidentat mortal de 
cetățeanul german Glas 
Michael Werner, turist pe 
meleaguri hunedorene. (V.N.)

FLASH

DINCOLO
DE

STAT/STKf
pensionari ce a ajuns ia 
5,6 milioane persoane, cu 
3,3 ia sută mai mult decât 
în anul 1996, cifră ce 
depășește numărul produ
cătorilor direcți cu 300.000 
persoane.

•Ne întrebăm, în cazul 
tranziției înregistrate ia 
noi, care nu se mai 
termină, când vom ajunge 
să vedem "lumina de ia 
căpătui tunelului"? Și 
dacă nu e posibil să fim 
striviți de trenul care se 
apropie până reușim să 
ieșim din tunel!

Mine! BODEA
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