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Se cearta bradul cu plopul

Demisia din funcție a 
ministrului 
transporturilor, Traian 

Basescu, prompt aprobată de 
premierul Victor Ciorbea și 
respingerea de către aliații la 
guvernare ai PD a propunerii 
acestuia de a-l menține pe 
Traian Băsescu în post au 
readus în atenția opiniei 
publice dispute acute, mai 
vechi și mai noi, între PD și 
PNȚCD. Bradul din fruntea 
PD, ca să facem puțin 
trimitere și la titlul acestui 
articol, hotărât să-și păstreze 
echilibrul și prospețimea, i-a 
aruncat cuvinte grele plopului 
din PNȚCD, temporar prim- 
ministru, pe care-l biciuie 
aspru vânturile reformei. 
Astfel, Petre Roman i-a 
reproșat lui Victor Ciorbea că 
s-a grăbit cu aprobarea 
demisiei lui Traian Băsescu, 
fără a analiza lucid și profund 

situația creată, că el - Petre 
Roman -, pe când era premier, 
nu proceda așa cu subalternii, 
iar într-un exces de nervo
zitate i-a amenințat dur pe 
aliați: “Domnilor, nu vă jucați 
cu focul!"

Toată lumea constată că 
neînțelegerile dintre PNȚCD 
și PD, acutizate de “cazul 
Băsescu”, după “cazul 
Severin”, au creat o criză 
politică.

Dl Victor Ciorbea o 
consideră însă ca o criză 
artificială, creată de PD. Nu ni 
se pare a fi artificială, ci destul 
de gravă și este greu de spus 
cine a alimentat-o mai mult. 
Cert este că guvernul are 
minusuri serioase la capitolul 
reformă și asta nu a spus-o 
doar Traian Băsescu, că 
PNȚCD nu-și prea respectă 
aliații, ba chiar a încălcat 
uneje înțelegeri politice din 

cadrul coaliției, că premierul 
face concesii membrilor 
PNȚCD, dar îi nedreptățește 
pe alții, că PNȚCD ține morțiș 
la ideile proprii, deși s-a 
dovedit că unele au fost 
deficitare.

Criză politică, opoziție în 
coaliție, conflict între partenerii 
la guvernare, oricum ar fi 
caracterizată situația existentă 
acum în sânul coaliției 
majoritare, ea nu are darul să 
stabilizeze democrația și să 
accelereze reforma, coordo
nate fundamentale ale 
progresului țării, dimpotrivă. 
Acuzații și amenințări re
ciproce de genul "Tu ai creat 
criza", “Ba tu", sau “Domnilor 
nu vă jucați cu focul”, “Ba tu 
te joci cu focul” ș.a. nu dau 
românilor, acum la început de 
an, speranțe în stabilitatea 
politică și guvernamentală, în 
reformă și progres social.

Dacă fiecare mai lasă 
ceva de la el, dacă se mai 
înfrânează unele orgolii și 
interese, lucrurile se pot 
așeza într-o matcă normală, 
de care România are nevoie 
mai mult ca oricând. Iar la 
lideri de genul dlor Petre 
Roman, Ion Diaconescu, 
Mircea lonescu Quintus, 
Marko Bela, asemenea 
disponibilități există din plin, 
în astfel de situații, când 
este în joc soarta țării, mai 
binele oamenilor care i-au 
învrednicit pe aleșii lor cu 
asemenea responsabilități, 
trebuie să vorbim aceeași 
limbă: a unității, înțelegerii, 
punerii deopotrivă a tuturor 
valorilor în slujba națiunii. 
Nu de răfuieli, de sciziuni, de 
“care pe care” este nevoie 
acum în România, ’ci de 
concordie.

Dumitru GHEONEA

Deși indicele Bursei de 
Valori București a scăzut cu 
aproape 50% în ultimele trei 
tuni, piața românească de 
capital a oferit în 1997 
investitorilor străini ce ie 
mai bune câștiguri din 
regiunea est-europeană și 
se menține printre piețele 
cu cei mai bun randament 
din lume, comentează “Fi
nancial Times".

A fost o evoluție mai 
dificilă decât s-a putut 
estima, dar analiștii sunt 
încurajați de recenta 
remaniere guvernamentală 
întreprinsă de premierul 
Ciorbea, remaniere care 
alimentează speranțele într- 
o accelerare și aprofundare 
a reformelor din economia 
românească.

Dintre piețele . est- 
europene, Roger Monson, 
analist de strategie în cadrul 
Daiwa Europe, consideră că 
România poate oferi 
investitorilor ce ie mai mari 
câștiguri în 1998, formulând 
posibilitatea ca indicele 
Bursei de Valori București 
să crească până ia 1.200 de 
puncte până ia sfârșitul 
anului, față de mai puțin de 
800 de puncte în prezent.

Pentru cei care s-au 
aventurat în “estul sălbatic" 
în 1997, piețele de capital 
din România și Rusia au 
oferit ceie mai mari 
randamente - evident, până 
în ultimele tuni aie anului, 
când s-a făcut simțită 

“contagiunea " cu criza de 
pe piețele asiatice. Pentru 
1998, însă, Monson 
nominalizează Bulgaria ca 
având ceie mai mari șanse 
de a deveni “performera 
anului", în virtutea ritmului 
reformei și a credibilității 
politicii guvernamentale, 
îmbunătățirea funda
mentelor economice și 
lichiditatea pieței oferă 
Bulgariei, în opinia ana
listului de ia Daiwa Eu
rope, premisele de a 
deveni una dintre ceie mai 
performante piețe din 
lume în acest an.

Investitorilor de porto
foliu care aleg Bulgaria în 
1998, expertul ie reco
mandă să învețe din 
experiența anului 1997pe 
piața românească, unde 
euforia prematură, de
clanșată de promisiunile 
din programul de reformă 
ai guvernului Ciorbea, a 
determinat un avânt 
remarcabil ai pieței de 
capital până ia jumătatea 
anului, investitorii străini, 
care au realizat aici 
câștiguri în dolari de până 
ia 250%, au devenit apoi 
din ce în ce mai neliniștiți, 
în cursul verii, odată ce 
angajamentul autorităților 
față de reformă a părut să 
scadă, iar lucrătorii din 
industrie au recurs ia 
protestul de stradă față de

(Continuare in pag. 8)

Noua listă a medica
mentelor compensate va in
tra în vigoare după 
aprobarea bugetului pe 
anul în curs, a declarat, joi, 
agenției MEDIAFAX, 
farmacistul Dumitru 
Lupuleasa, director general 
în Ministerul Sănătății.

Până atunci medicii vor 
prescrie produse farma
ceutice conform listei 
actuale.

Potrivit recomandărilor 
Organizației Mondiale a 
Sănătății și ale Agenției 
Medicamentului din 
Norvegia, specialiștii 
români care vor întocmi 
noua listă trebuie să 
stabilească pentru com
pensare un preț de refe- 

Nrintă, de preferat prețul

medicamentului cel mai 
ieftin. Persoanele care 
doresc medicamente 
scumpe vor suporta, din 
propriul buzunar, dife
rența de preț.

Această procedură 
este aplicată în toate 
țările dezvoltate.

Ministerul Sănătății 
va întocmi și liste pentru 
gratuități, mai ales că 
această categorie de medi
camente este finanțată 
direct de la bugetul de 
stat, prin intermediul pro
gramelor naționale.

Vechea listă a com
pensatelor urmează să fie 
revizuită conform reco
mandărilor organismelor 
in ternaționale.________«
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175000 PERSOANE VOR MAI FI 
DISPONIBILIZATE în județul nostru, urmărind 

tema agroturismului. (N.T.)

Aproximativ 175.000 de persoane vor mai fi 
disponibilizate în cursul anului 1998, în cazul în care mersul 
reformei va fi cel stabilit, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, 
Dorin Nicolae Pârvu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Pârvu a precizat că, în 1997, au fost disponibilizați în 
total 175.000 de salariați, dintre care 75.000 din sectorul 
minier. Pentru acordarea plăților compensatorii acordate 
potrivit Ordonanțelor de Guvern 9 și 22, MMPS a cheltuit 
aproximativ 1.900 de miliarde de lei din fondul pentru plata 
ajutorului de șomaj. Din cele 1.900 de miliarde, aproximativ

1.000 de miliarde de lei au revenit salariaților din minerit 
disponibilizați.

Secretarul de stat Pârvu a declarat că o parte a 
minerilor disponibilizați, respectiv un procent de 
aproximativ 20 la sută, s-a întors la locurile de baștină. El 
a mai spus c'ă aproximativ 10 la sută dintre foștii salariați 
din minerit nu și-au ridicat banii reprezentând plățile 
compensatorii de la unitățile CEC.

Dorin Nicolae Pârvu a adăugat că, pentru combaterea 
șomajului în Valea Jiului, MMPS va înființa, la Petroșani, 
un Centru de formare și reconversie profesională.

■ Duminică pe 
micul ecran.

Acum, la început de an, iată 
că și agricultura hunedoreană, 
care se găsește ceva mai 
departe de Capitală, are cinstea 
de a fi prezentată, cu unele 
aspecte bineînțeles, atât cât 
îngăduie o emisiune sub 
genericul “Viața satului”, pe 
micul ecran. Este bine s-o 
urmărim, să vedem ce are ea 
mai bun sau rău, să știm ce 
avem de făcut în viitor. După 
cum am aflat, o altă echipă, tot 
de la TVR, s-a aflat în aceste zile

■ Farmacii de 
serviciu ,

La Deva, în perioada 10-11 
ianuarie, va funcționa 
farmacia „Artemis", situată 
pe bulevardul Decebal, bloc 
24.

Cei din Hunedoara vor 
putea apela la serviciile far
maciei „Cyani”, ce-și are se
diul vizavi de fabrica de tri
cotaje (cartier Ceangăi). (E.S.)
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SÂMBĂTĂ,
10 ianuarie

TVR I
7.00 Bună dimineața de la lași! 8.30 

Alfa și Omega 9.00 TVR Info 9.05 Ba 
da! Ba nu! (concurs) 10.00 Viața ca în 
viață (s, ep.9) 10.45 Foc deasupra 
Angliei (f. - Anglia, 1937) 12.10 Ca
mera ascunsă 12.30 Mork și Mindy (s, 
ep. 31) 13.00 Ecranul 13.30 
Mapamond 14.00 TVR Info 14.10 
Video-magazin 16.30 A doua 
alfabetizare 17.00 Start - REC 18.00 
Disney (d.a.) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 
45) 19.00 Teleenciclopedia 19.50 
Agenda muzelor 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Efecte secundare (s, ep. 
8) 21.55 Campionatul național de 
dans sportiv 23.35 TVR Info 23.40 
Doamna King, agent secret (s, ep.2) 
0.35 Arena AS

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Anii pilulei 

(doc. partea I) 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Pas cu pas 10.30 TVR Info 10.35 
Mondo - Blitz 11.30 TVR Cluj - Napoca
13.30 Actualitatea culturală 14.00 Fa
milia Borgia (s, ep. 3) 15.00 TVR Info

DUMINICĂ, 
11 ianuarie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la Clujl 8.30 

Lumină din lumină 9.00 TVR Info 9.05 
Colț Alb (d.a., Franța 1991) 9.35 Fetița 
cu pistrui (s, ep. 2) 10.00 Ala-bala, 
portocala! 11.00 Viața satului 12.30 
Tezaur folcloric 13.00 National geo
graphic (doc, partea I) 14.00 TVR Info 
14.10 Atlas 14.40 Video-magazin 
18.00 Hollyoaks (s, ep. 46) 19.00 
Robingo 19.40 Duminica sportivă
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spunl 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în România
20.55 Tragerile Super LOTO 6/40 și 
NOROC 21.00 Tatăl meu, eroul meu 
(f.a. SUA, 1994) 22.35 TVR Rock & 
Folk Concert 23.35 TVR Info 23.40 
Pariul TRIO 23.45 Portrete în 
acvaforte 0.15 Remember Zubin 
Mehta 1.05 închiderea programului

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Anii pilulei 

(doc, partea a ll-a) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise 

\10.30 TVR Info 10,35 Lecția de muzică

LUNI, 
12 ianuarie

TVR I
12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 Avocatul 

poporului (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 62) 18.00 Arhive 
românești 18.30 Camera ascunsă. 
Farse cu vedete 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 127)19.50 Agenda Muzelor
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Baywatch (s, ep. 131)
22.15 Fețele schimbării (talkshow)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Scena. 0.00 Canary Wharf (s, ep. 91)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

Ecranul (r) 13.15 Doar o vorbă... (r)
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri 
15.10 Limbi străine. Engleza 15.35 
Surfiștii aerului (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 99) 16.50 Cristal (s, ep.188) 17.40 
X___________

(d.a.) 16.00 Micaela (s, ep. 97) 16.50 
Cristal (s, ep. 186) 17.35 Cântece de 
dragoste 17.45 Jurnalul actualității 
muzicale 18.00 Magazin sportiv 
20.00 Album de familie (partea I) 
21.35 Stop-cadru 21.45 Album de 
familie (ultima parte) 23.20 
Conviețuiri 23.50 Bijuterii clasice 
0.20 TVM. Mesager 0.50 închiderea 
programului

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei 7.10 

Puterea banilor (s/r, ep. 6) 8.00 Vise 
și oglinzi (s/r, ep. 13) 8.45 Un câine 
cu imaginație (r) 9.20 Ultimele 5 
minute (s, ep. 3) 10.50 Cartonașul 
galben (r) 13.00 Viață sălbatică (d, ep. 
26) 13.30 O viață tumultuoasă (s, 
ep.1) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s, ep. 68) 14.50 Fir 
întins 15.30 Onyx by Request 16.30 
între prieteni 17.30 Club Hawaii (s, 
ep. 69) 18.00 Tarzan, stăpânul junglei 
(s, ep. 14) 19.00 Observator 19.45 
Detectorul de minciuni (f.a., 1995)
21.30 A treia planetă de la soare (s.a 
ll-a, ep.18) 22.00 Arliss (s, ep. 12)
22.30 Beavis și Butthead (s, ep. 49) 
23.00 Hollywood Top Ten (p.m, ep. 
48) 0.10 Comportament indecent

11.30 TVR lași 13.30 Memoria exilului 
românesc 14.00 Familia Borgia (s, ep. 
4) 15.00 TVR Info 15.10 Mari 
ansambluri folclorice 15.35 Surfiștii 
aerului (d.a.) 16.00 Micaela (s, ep. 98) 
16.50 Cristal (s, ep. 187) 17.35 Serata 
muzicală TV 19.10 în plină acțiune (s, 
ep. 13) 20.00 Ultimul tren 21.00 
Repriza a treia 24.00 Jazz Alive 0.30 
TVM. Mesager 1.00 închiderea 
programului

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 

junglei (s/r, ep. 14) 8.00 Fir întins (r)
8.30 A treia planetă de la soare (s/r, 
ep. 18) 8.50 Quantum teleshopping
9.30 O echipă fantastică (d.a., ep. 4)
10.30 Orășelul fantastic (s, ep. 14) 
11.00 Quantum teleshopping 11.10 
Controverse istorice (doc) 11.40 
Spirit și credință (e.rel.) 12.10 Vedeta 
în papuci 12.50 Caleidoscop 14.00 
Extratereștri în familie (s) 14.45 O 
femeie - un bărbat și jumătate 16.20 
O viață tumultuoasă (s, ep. 2) 16.50 
Club Hawaii (s, ep. 70) 17.20 Clubul 
“Hai România” 18.15 Millennium 
19.00 Observator 19.45 îndrăgostitele 
(f.a, Canada) 21.30 Burlacul (s, ep. 18)

Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 O 
altă putere (mag.) 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! 20.10 Pasiuni 
(s, ep. 12) 22.00 Povestea unui star: 
Jayne Mansfield (f. biogr. SUA 1980) 
23.35 Ecoturism: Băile Balvanyos

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

Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/ 
r) 9.40 Cape Canaveral (s/r) 10.30 
îndrăgostitele (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 între prieteni (em. pt. 
tineri/r)14.00 Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.00 Country Club 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/ Din lumea 
afacerilor 19.45 Urmărire la New Or
leans (thriller SUA 1996) 21.30 
Viitorul începe azi (s, ep. 18) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: Desene ani

mate; Povestea magică; Superboy 
(s) 9.40 Wild Bunch (f/r) 12.00 PRO 
MOTOR 12.30 Secretele bucătăriei
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dragul 
de Raymond (s, ep. 15) 13.30 Cine 
este șeful? (s) 14.00 Generația PRO 
16.00 Hercule (s) 17.00 Xena - 
prințesa războinică (s) 17.45 PRO 
Fashion: mag. de modă, lifestyle și 
atitudine 18.15 Fete de bani gata (s, 
ep.11) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Dance 
with a Stranger (dramă Anglia 1985)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Millen
nium (s, ep.17) 23.00 Știrile PRO TV
23.15 NYPD Blue (s, ep. 15) 0.00 La 
Foile des Grandeurs (co. Franța/ 
Italia/Spania ’72)

neteseep
Perioada IO—12 ianuarie

ANTENA I - DEVA
08.00-08.15 Știri(r)
10.10- 10.20 7 zile fără comentarii (r)
14.10- 16.00 Sport
17.00-17.10 Săptămâna pe scurt
23.00-24.00 Rondul de noapte 

22.00 Cape Canaveral (s, ep. 11)^ 

22.50 Un om înarmat (f.a., SUA 1995) 
0.25 Observator 1.00 Muzică

PRO TV
7.00 D.a. 9.00 Lassie (s) 9.30 Su

per Abracadabra 11.00 The 
Pagemaster (f.a.SUA 1994) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s, ep.16) 13.30 Cine este 
șeful ? (s) 14.00 Detectiv cu 
greutate: Misiunea Condorul (f.p. 
SUA/ltalia ’93) 15.30 Chestiunea zilei 
16.00 Lumea filmului 16.30 Efecte 
speciale (s) 17.15 Al șaptelea cer(s, 

•ep. 6) 18.00 Beverly Hills (s) 19.00 
Prețul este corect (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Point Break (thriller 
SUA ’91) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Susan (s, ep. 17) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.00 Guvernatoarea (dramă 
Anglia 1996, p. IV) 0.00 Fotbal II 
Calcio1.45 Știrile PRO TV

ANTENA I - DEVA
10.00-10.10 Săptămâna pe scurt
10.10-10.30  Program folcloric

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 

Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Lumea 
filmului (r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Point Break (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Guvernatoarea (f/r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s, ep. 
91) 16.15 Marimar (s, ep. 22) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Perfect Strangers 
(s, ep. 6) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Ishtar (co. SUA 1987) 22.00 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
21) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Tatulici -talkshow0.15 Nemuritorul 
(s)

ANTENA I - DEVA

O BERBEC 
(21 III - 20 IV)

Dacă v-ați neglijat 
familia, este momentul să 
puneți la punct lucrurile. 
Un secret al unui prieten 
va ieși la lumină. 
Duminică, manifestați 
înțelegere pentru cel ce a 
greșit. La serviciu, 
atmosferă plăcută, ceea ce 
vă face să lucrați cu mai 
mult spor. Șefii vor fi 
mulțumiți și vă vor acorda 
o primă sau o mărire de 
salariu.

3 TAUR 
(21 IV - 21 V)

Nu vă frământați mintea 
cu probleme profesionale; 
dedicați-vă timpul liber 
familiei. Fiți mai conciliant 
cu rudele, pentru că de 
această dată au dreptate. 
Veți primi bani dar nu de la 
serviciu. îi veți utiliza cu 
rapiditate. O colegă își va 
manifesta curiozitatea 
privind un anumit aspect 
al vieții dv.

3 GEMENI 
( 22 V - 22 VI)

în mintea dv, Ideile 
capătă contururi precise. 
Planurile partenerului de 
viață au șanse să vă 
îmbunătățească situația 
materială. Ar fi bine să 
faceți ordine în viața dv 
particulară. Dând dovadă 
de înțelegere, veți rezolva 
toate nemulțumirile. VI se 
propune o investiție pe 
termen lungi

3 RAC
( 23 VI - 23 VII)

Veți găsi azi timp pentru 
odihnă. Dacă aveți bani 
puși deoparte, ar fi cazul 
să vă îmbunătățiți gar
deroba. Aveți de primit 
bani, dar nu reușiți să 
intrați în posesia lor. Ar fi 
cazul să ascultați de 
părinți în privința alegerii 
prietenilor.

3 LEU
(24 VII - 23 VIII)

Partenerul de viață are 
nevoie de sprijin din 
partea dv. Este posibil să 
aveți o migrenă. Duminică, 
prea multele drumuri vă 
vor epuiza. O femeie vrea 
să vă ajute fără a vă spune. 
Nu fiți prea încrezător în 
cei pe care-i vedeți prima 
oară, căci o femeie vă va 
încurca.

3 FECIOARĂ 
(24 VIII - 22 IX)

Cineva încearcă să vă 
forțeze mâna pentru a da 
niște bani. Sunteți tentat 
să începeți o relație 
clandestină, dar atenție 
căci riscul este mare și 
aveți de pierdut. Dru
murile, chiar dacă sunt 
obositoare, vă vor 
avantaja. Așteptați un 
telefon care nu mai vine și 
asta vă cam irită.

17.00-17.45 Sportul hunedorean
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locâle (r) 
___________ __________ >

3 BALANȚĂ 
(23 IX - 23 X)

Contrar firii dv, sunteți 
cam suspicios. Aveți grijă 
ce spuneți, pentru a nu 
regreta apoi. Ascultați de 
cei mai vârstnici care vă 
sfătuiesc să fiți mai 
ponderat. Relația cu 
prietenii evoluează mul
țumitor și vă veți simți 
relaxat. Popularitatea dv 
este maximă. Acasă, 
posibile certuri cu părinții.

3 SCORPION 
(24 X - 21 XI)

Discuții cu partenerul 
de viață, aveți multe de 
pus la punct. Stabiliți întâi 
prioritățile. Veți primi o 
invitație pe care ar fi păcat 
să o refuzați. Relația cu 
partenerii devine deosebit 
de bună. Veți primi bani. 
La slujbă se va petrece un 
eveniment plăcut, 
prietenii vă susțin în tot 
ce faceți.

3 SĂGETĂTOR 
(22 XI - 20 XII)

Unul dintre părinți va 
pierde bani sau va rata un 
câștig, ceea ce vă I 
afectează și pe dv. Cineva 
vrea să vă facă rău și se 
va da singur de gol. Copiii 
vă doresc compania și ar . 
trebui să le faceți pe plac. 
Veți culege aprecieri 
pozitive din partea* < 
colegilor și a unor 
persoane sus-puse.

3 CAPRICORN 
(21 XII - 191)

Stare de stres; ar fi 
bine să mergeți la film sau 
la teatru. Cineva simte 
nevoia să se confeseze; 
acordați-i maximă înțele
gere. Relație tensionată 
cu părintele de sex opus. 
Faceți sport în aer liber 
pentru a vă relaxa. La 
serviciu, veți fi con
știincios și perseverent. 
Este posibil să primiți 
bani.

3 VĂRSĂTOR 
(20 I - 18 II)

Azi este o zi pentru 
odihnă și relaxare. Cineva 
din anturaj vă bârfește, 
dar asta nu vă prea 
supără. Duminică vă 
sugerăm să vă petreceți 
ziua în bibliotecă pentru 
că acolo veți găsi 
informația utilă în ceea ce 
doriți să întreprindeți. 
Preocupările intelectuale 
vă vor echilibra.

3 PEȘTI 
(19 11-20 III)

Nervii dv ar putea ceda 
azi și nu este cazul să vă 
angajați în activități care 
să vă suprasolicite. 
Partenerul de viață vă dă 
o veste bizară. Veți fi 
nevoit să plecați la drum. 
Fiți prudent în a accepta 
sugestiile altora. O veste 
bună vă face să vedeți 
viitorul în roz.
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ÎN SPRIJINUL CELOR CARE AU NEVOIE SÂ FIE AJUTAȚI
- Stimată dnă Steluța 

Rădoni, în calitatea pe care 
o aveți - aceea de președintă 
a Crucii Roșii pe orașul 
Hațeg, spuneți-ne cum ați 
reușit să realizați 
colaborarea în acest 
domeniu cu cei din Bad 
Sackingen?

- în anul 1996 am fost în 
Germania, unde am participat 
la un schimb de experiență pe 
linia activității de Cruce Roșie 
la Bad Sackingen. Cu acel 
prilej, am încheiat un acord de 
parteneriat între Subfiliala de 
Cruce Roșie din Hațeg și 
orașul amintit. Pe parcursul 
unei săptămâni, am avut 
prilejul să asist la activitatea 
concretă pe care o 
desfășoară Crucea Roșie în 
cadrul spitalelor, căminelor de 
bătrâni și de copii, în cadrul 
ambulanțelor - forme și 
activități multiple de implicare 
pentru ceea ce înseamnă 
ajutor concret.

Activitatea de Cruce Roșie 
din Germania este foarte 
apreciată de toți factorii din 
localitate, prin aceea că se 
implică direct în sprijinul celor 
care au nevoie să fie ajutați - 

bătrâni, copii, persoane cu 
venituri precare, bolnavi, 
cazuri de necesitate de toate 
felurile.

- Această apreciată 
experiență germană veți 
încerca să o aplicați și în 
Hațeg?

- Bineînțeles. Prin acordul 
scris, încheiat cu partea ger
mană, am reușit să trans
punem o parte din modalități 
Sie acțiune și în orașul nostru, 
implicându-ne, atât cât s-a 
putut, în ajutorarea multor 
familii nevoiașe cărora le-au 

• fost donate obiecte, îmbră
căminte, încălțăminte primite 
din partea germană, în 
sprijinirea cantinei sociale cu 
ocazia sărbătorilor de 
primăvară și de iarnă, am 
organizat activități concrete 
pentru realizarea de fonduri ale 
Crucii Roșii din Hațeg (expoziții 
cu obiecte de îmbrăcăminte, 
încălțăminte și aparatură, 
spectacolul “Inimi deschise", 
vânzări de calendare și alte 
publicații) - toate aceste 
fonduri contribuind la donații cu 
prilejul unor evenimente.

Un lucru foarte util pentru 
oraș îl constituie mașina 

"Citroen”, funerară, donată de 
partea germană.

- Aveți un sediu propriu?
- A fost visul nostru să-l 

avem și, cu sprijinul Primăriei 
și Spitalului orășenesc, ne-am 
văzut visul împlinit; favo- 
rizându-ni-se concesionarea 
clădirii din strada Crișan, nr.3. 
O clădire spațioasă, cu 13 
camere, pe care o vom mo
derniza cu sprijinul Crucii Roșii 
din Bad Sackingen. Vom veni 
astfel în sprijinul bătrânilor, 
copiilor, populației din Hațeg și 
împrejurimi, amenajând cabi
nete medicale diferite, care vor 
fi dotate cu aparatură adec
vată, dar și săli de cursuri, un 
punct farmaceutic “Huma- 
nitas”, un modern și util 
laborator de analize.

Preconizăm ca toate 
transformările să fie finalizate 
până în toamna acestui an, 
astfel să putem da eficiență 
localului.

Folosesc acest prilej 
pentru a mulțumi prietenilor din 
Germania, Primăriei orașului, 
tuturor colaboratorilor Crucii 
Roșii, care sprijină acțiunile 
acesteia.

A consemnat 
Estera SÎNA

Se fac cadouri copiilor din Hațeg

PIAȚA “OBOR” DIN 
HUNEDOARA - ÎN 

PERMANENTA ATENTIE 
A EDILILOR

* De la pierderi la profit 
«Rostul unei reorganizări

* în scopul atragerii producătorilor
* Cu gândul la consumatori 

•Sprijin permanent, eficient

^Faptul este fapt și nu 
•J poate fi contestat: 

atunci, la finele anului 
1994, când dl Emil Dul a 
preluat administrarea 
pieței agro-alimentare 
“Obor” din Hunedoara, 
aceasta avea o activitate 
negativă, în sensul că a 
încheiat ani la rând cu 
cheltuieli mai mari decât 
veniturile. în anul imediat 
următor s-a obținut profit, 
care a crescut de la an la an. 
Se știe că și 1997 se va 
înscrie pe această linie, dar 
mărimea profitului încă nu 
se cunoaște, deoarece 
bilanțul abia se defini
tivează în prezent.

Rentabilizarea - deci 
trecerea de la pierderi la 
profit - s-a obținut pe mai 
multe căi asupra cărora ne 
vom opri în continuare. 
Prima dintre acestea este 
reorganizarea vânzării - 
mai precis sectorizarea 
acestei activități. Legumele 
se vând în același raion, 
fructele, lactatele ș.a., de 
asemenea. în acest mod nu 
se mai amestecă ceapa cu 
brânza, cartofii cu bana
nele, vânzarea căpătând 
fluiditate mai mare. A doua 
cale - și poate cea mai 
importantă - este atragerea 
producătorilor particulari 
spre piață prin aplicarea de 
taxe rezonabile pentru un 
loc la tarabă. Faptul acesta 
a fost intens mediatizat - 
inclusiv prin ziarul nostru - 
astfel că sunt tot mai 
numeroși cei ce vin cu 
marfă la piața din 
Hunedoara, ceea ce duce, 
firesc, la practicarea unor 
prețuri corespunzătoare.

Tot în această idee s-a 
procedat și cu cei ce au 
închiriat spații în hala mare 

în scopul desfășurării de 
activități comerciale cu 
produse alimentare, 
industriale ș.a. în prezent, 
piața “Obor” are închiriată 
o suprafață de 3.500 mp. 
Privatizaților li se pretind 
tarife rezonabile pe mp, in 
așa fel încât să poată 
realiza profit și să-și achite 
regulat datoriile către 
piață.

în aceste zile se 
procedează la reînnoirea 
contractelor de închiriere. 
Legea ce reglementează 
această problemă permite 
sporirea tarifelor cu până 
la 200 Ta sută. Consiliul lo
cal a hotărât însă ca 
acestea să crească cu 35-50 
la sută în funcție de 
profilul unității respective, 
întrucât tarifele se 
reflectă direct în prețul de 
vânzare a produselor, 
sporul lor fiind minim, se 
realizează și o oarecare 
protecție a consumatorilor.

Redresarea activității 
pieței, reorganizarea 
vânzării, atragerea produ
cătorilor, încurajarea 
privaților ș.a. sunt reușite 
ale administrației pieței, 
iar acestea au fost posibile 
și prin sprțjinul primăriei 
municipiului. Dl Emil Dul 
considera:

• - Ne bucurăm de un 
sprijin permanent și 
eficient din partea 
primăriei. Suntem mereu 
ajutați în tot ceea ce 
întreprindem, controlați și 
îndrumați în permanență 
și stimulați să ne 
modernizăm, să fim per
manent în slujba 
vânzătorilor și cumpă
rătorilor.

Traian BONDOR

z----------------
a Acum, când

peste tot 
flagelul lipsei 

. banilor face 
ravagii, am 

dorit să aflăm în ce măsură 
sunt interesați devenii, 
bărbați și femei, de îngrijirea 
aspectului exterior. Pornind 
de ia această întrebare, re
cent, am efectuat un raid 
prin saloanele de în
frumusețare și frizeriile 
municipiului Deva. Lămuriri 
am primit mai cu seamă din 
partea lucrătorilor de aici, 
căci dienții, puțini câți erau, 
se dovedeau a fi cu toții 
mulțumiți.

La Coafura intim a 
Cooperativei “Arta Modei”, 
situată pe str. Andrei 
Mureșan, servirea este 
promptă, iar peso naiul unit, 
de o amabilitate deosebită. 
De altfel, așa cum afirma di 
Andrei loica (singurul bărbat 
din Deva care a înbrățișat 
această meserie) “contează 

k foarte mult să fii mereu

Aprobare
în târgul de animale din municipiul Hunedoara a1 

I fost montat recent un cântar și a fost trasă instalație I 
I electrică pentru iluminat. Așa că cei ce vin cui 
| animalele la vânzare și cei ce le cumpără se pot| 
| înțelege mai bine și mai ușor asupra prețului dupăj 
ycare urmează, evident, adălmașul.(Tr.B) y

A primit toate aprobările necesare, inclusiv o hotărâre 
guvernamentală, documentația pentru transformarea 
punctelor termice din cartierul Micro 7 al municipiului 
Hunedoara în centrale termice de cartier. Promovarea 
hotărârii respective a fost obținută după foarte multe 
insistențe ale administrației locale și din această pricină 

yDoate fi socotitâ un mare succes al acesteia. (Tr.B)

Privind calitatea factorilor de mediu in județul 5 
Hunedoara pentru perioada

29 decembrie ’97 -1 ianuarie 1998
Vă informăm:
-Poluanții gazoși ana

lizați (dioxidul de azot, 
dioxidul de sulf, amoniac și 
fenoli) precum și pulberile în 
suspensie au avut valori 
medii și maxime care s-au 
încadrat în limitele pre
văzute de calitate a aerului, 
valorile maxime au fost 
înregistrate în zonele 
Hunedoara și Paroșeni la 
data de 31 decembrie ’97 
pentru dioxidul de azot și în 
zonele Hunedoara și Călan 
pentru pulberi în suspensie 
în , ziua de 29 și 31 
decembrie.

\_________________________  

drăguț și răbdător. Pe lângă 
talent, îndeplinind și aceste 
condiții, clientele vor deveni 
fidele". Din spusele dnei 
Misa Herdea, șef tură, am 
reținut că tarifele existente 
aici sunt cete mai mici din 
oraș. Astfel: tunsul costă - 
5.745 lei, coafat simplu - 
4.975 iei ia care se adaugă 
consumul de materiale, ajun-

FEMEI COCHETE, 
BĂRBAȚI MODEȘTI

gându-se la un preț total de 
6.700 - 7.000 lei, permanent 
simplu -28.000 lei (păr scurt) 
și 35.000 - 38.000 lei păr 
lung, iar un permanent 
spirale costă 46.000 iei. 
Aparținând aceleiași coo
perative, în str. Liberățîi 
funcționează o frizerie. La 
data documentării noastre, 
ușa unității s-a deschis de 
multe ori. Poate și pentru că

-Pulberile sedimentabile 
nu au înregistrat depășiri în 
această perioadă.

-Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite s-au men
ținut în limitele de variație 
ale fondului natural pentru 
factorii de mediu analizați. 
Pentru pulberile sedimen
tabile s-a obținut o valoare 
medie de 0.66 Bq/mp/zi fată 
de valoarea de atenție de 
200 Bq /mp/zi iar pentru 
pulberile în suspensie s-a 
obținut o valoare medie de 
2.27 Bq/mc față de valoarea 
de atenție de 10.0 Bq/mc. 

tunsul costă aici doar 6.500 
- 7.000 lei, iar bărbieritul 
5.000 lei.

La frizeria din piața 
Victoriei a SOCOM "Mure
șul” Deva, tarifele sunt mai 
ridicate, respectiv 10.000 - 
10.500 iei tuns și 8.500 iei 
bărbieritul. Nu am văzut 
țipenie de om, excluzând 
bineînțeles personalul de 

serviciu care abia aștepta 
să-și practice meseria. în 
schimb, ia coaforul “Arta 
Modei", secție tot a SOCOM 
"Mureșul" Deva, fiecare 
avea ceva de făcut. Profitând 
de bunăvoința dnei Ana 
Anghei, șef tură, am rugat-o 
să ne informeze, pe scurt, 
care este aici prețui 
frumuseții. Ne-am oprit ia 
ceea ce clientele solicită

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite îndeosebi 
de la unitățile de extracție și 
prelucrare a cărbunelui, au 
avut pentru această peri
oadă o valoare medie de 
532.0 mg/l și o valoare 
maximă înregistrată la data 
de 29 decembrie ’97 de 
2093.0 mg/l. Fată de peri
oada anterioara rezultă o 
reducere a valorii medii cu 
718.0 mg/l și o creștere a 
valorii maxime cu 288.0 
mg/l.

Pentru neîncadrarea în 
valorile limită stabilite a 
indicatorilor de calitate a

frecvent, de pildă tunsul 
9.500 iei, coafat - 9.700 
10.300 lei, permanen 
35.000 - 40.000 lei
manichiura - 6.000 iei fân 
ojă, 9.000 iei cu ojă 
pedichiură 12.500 iei fări 
ojă, 16.000 lei cu ojă 
pensat - 4.500 iei, epi/a 
lung - 25.000 lei, vopsi 
gene, sprâncene - 7.500 lei 
tratament medica! - 33. OOi 
iei.

Concluzionând, an 
putea spune că femeile 
chiar și în aceste vremur 
tulburi, nu renunță h 
cochetărie și ia rațiunea di 
a fi frumoase. Pe cânt 
bărbații preferă să se last 
pe mâna ne 
vecinelor sau 
prietenilor. Și 
dacă freza nu 
este nici pe 
departe cea 
dorită, abia 
atunci se încumetă să 
în vreo frizerie.

Cristina CÎNDA

apelor uzate în cursurile 
superioare ale râului Jiu, 
R.A. Apele Române - EGA 
Tg. Jiu a aplicat în cursul 
lunii noiembrie 1997 pena
lități unor agenți econo
mici în valoare de 9.621 
mii. lei.

Pentru nerespectarea 
unor prevederi din Legea 
Apelor din 1996, EGA Tg. 
Jiu a întocmit în cursul 
anului 1997 procese 
verbale de contravenție în 
valoare de 20 milioane lei.

Agenția de protecție a 
mediului Deva
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Nedumerire

Nu cu mult timp în urmă dl 
Dinu Gavriiescu, ministru (încă!) 
al agriculturii și alimentației, 
spunea cu nonșalanță la unul 
dintre posturile de televiziune că 
nu are ce să-și reproșeze în 
privința modului cum a condus 
așa zisa reformă din agricultură. 
Ba mai mult, domnia sa declara 
cu zâmbetul pe buze că pro
ducțiile din 1997 au fost mai 
mari ca oricând. Dumnezeu știe 
cum a ajuns dl ministru la o 
asemenea concluzie, fiindcă 
vedem cu toții că realitatea este 
cu totul alta. Din păcate, în ulti
mii șapte ani nici unul dintre 
guverne nu a știut să ducă o 
politică adecvată în acest do
meniu. Nici unul dintre guver
nele care s-au perindat la con
ducerea țării nu a înțeles că ea, 
agricultura, este prima care 
trebuie sprijinită șl corect re
structurată, Mergându-se pe 
principiul că toți românii se pri
cep la fotbal șl la agricultură, 
restructurarea acestei ramuri 
atât de Importante a fost lăsată 
pe mâna unor oameni complet 
rupți de realitatea din țară, sau, 
și mai rău, pe seama unor orga
nisme Internaționale cărora nu
mai de agricultura noastră nu le- 
a păsat.

O agricultură performantă 
ar putea duce la creșterea in
vestițiilor în industriile conexe 
acesteia, atât din amonte cât și 
în aval. în afară de industriile 
producătoare de mașini și utila
je sau de cele prelucrătoare de 
legume sau fructe, se pot dez
volta și ramuri economice care, 
la o primă vedere, nu au nici o 
legătură cu agricultura, cum 
sunt transporturile sau produc
ția de material rulant. Exemplele 
sunt numeroase în acest sens, 
însă concluzia este aceea că se 
poate da de lucru oamenilor și, 
prin impozite, se poate ajunge 
la o rotunjire a bugetului țării. 
Asta au înțeles toate guvernele 
occidentale însă, din păcate, nu 
înțelege și guvernul român. Oa
menii trebuie să muncească și 
să câștige, altfel, dacă ne dis
trugem industriile și agricultura, 
nu facem altceva decât să mă
rim numărul șomerilor și, deci, 
cheltuielile statului.

. Ceea ce face guvernul este 
să încurajeze consumul, în loc 
să susțină producția. Dacă vrei 
ca ouăle, carnea de porc sau 
cea de pui să fie mai ieftine, 
atunci trebuie să sprijini pro
ducția de cereale pentru a avea 
furaje. Producând cu costuri 
mici, automat vei vinde la pre
țuri mai mici. Or, nu poți pro
duce carne de pui sau porc iefti
nă, dacă ești forțat să imporți 
furaje la prețuri mult mai mari 
decât cele pe care le-ai fi avut în *

țară, în cazul în care nu îți dis
trugeai fabricile care le produ
ceau. De altfel organismele 
financiare internaționale atât de 
"binevoitoare" ne cer să nu mai 
subvenționăm agricultura și să 
reducem taxele vamale la im
portul de produse comunitare, 
în vreme ce țările din Uniunea 
Europeană au politici de spriji
nire a propriilor producători agri
coli foarte bine pmx- la punct. 
Chiar dacă acordul s«mnat Ic 
Runda Uruguay din 1995 impu
nea o reducere a subvențiilor 
din agricultură pentru statele 
semnatare, ele există și vor 
exista sub diverse forme. Con
trolul producțiilor agricole este 
absolut necesar, în ca;: contrar 
existând riscul da a se ajunge la 
dezechilibre majore care ar du
ce la o prăbușire a plețoloi. în 
statele Comunității Europene, 
ca șl în SUA, există un control 
al ofertei, o încurajare a expor
turilor prin așa numitele rambur
sări - în fapt prime de export - șl 
o intervenție energică a statului 
■pentru eliminarea oricărui sur
plus de produse de pe piață, 
ellmlnându-se eventuale prăbu
șiri ale prețurilor. De asemenea, 
prin taxe vamale ridicate și prin 
contingentarea importurilor este 
descurajată intrarea de produse 
de acest fel în țările respective, 
lată, conform prestigioasei re
viste Poultry International, ame
ricanii produc kilogramul de 
carne de pasăre cu 1,23 dolari, 
însă statul american suportă 
până la 1 dolar din costuri, a- 
tunci când el este exportat.

Așadar, explicațiile domnu
lui Gavriiescu în privința sistării 
oricărei intervenții a statului în 
agricultură par cel puțin hilare. 
Dânsul nu a înțeles că produ
cătorii români nu doresc nici un 
fel de condiții preferențiale față 
de cei din Europa vestică, ci vor 
doar egalitate de șanse. Guver
nanții ar trebui să înceapă să 
gândească și cu propriile cape
te, să vadă că ceea ce spune 
popa nu este întotdeauna la fel 
cu ceea ce face popa. Vecinii 
noștri maghiari au înțeles lucrul 
acesta mai repede, produsele 
lor invadând piața românească. 
Pe când noi ne chinuiam să 
facem planul la distrus comple
xe zootehnice, în Ungaria - la 
Szeged de exemplu - se con
struia unul dintre cele mai mo
derne complexe de acest fel. 
Așadar, mai mult decât oricând; 
imnul național al României ar 
trebui să le sugereze guver
nanților de la București ceea ce 
trebuie să facă, adică să se 
deștepte până când nu e prea 
târziu.

Andrei NI STOR

6i«f nfflaf In curtea Cosa! memonttte din satul C'ișan (R.tjtța)
Foto Pavel LAZA
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Pământul - cât, ce și cum produce
- Spuneți-ml, vă rog, die 

director al Oficiului de studii 
pedologlce șl agrochlmlce 
Deva, care sunt obiectivele 
esențiale ale activității insti
tuției pe care o conduceți?

- Acestea pot fi categorisite 
ca fiind subordonate, pe de o 
parte, efectuării studiilor agrochi- 
mice, iar pe de alta, realizării 
studiilor pedologice. în prima 
categorie se înscriu preocupările 
pentru stabilirea rezervei fertili- 
zante din sol și, respectiv, stabili
rea cantității de îngrășăminte 
necesare obținerii unor producții 
eficiente sub aspect economic.

Cu referire la studiile pedo
logice pot spune că acestea 
urmăresc să stabilească tipurile 
de soluri, clasele de calitate a 
acestora, precum și pretabilita- 
tea lor pentru diverse moduri de 
folosință.

- Care este interesul propri
etarilor de pământ față de efec
tuarea unor astfel de studii?

- Ca o constatare generală 
privind situația din ultimii ani se 
poate afirma fără nici un fel de 
teamă că studiile ăgrochimice 
nu se bucură de interesul aștep
tat din partea celor ce dețin 
terenuri agricole în proprietate, 
cu toate că tarifele percepute 

pentru asemenea prestații sunt 
relativ scăzute, reprezentând 
valoric cam același cost cât și al 
cheltuielilor efectuate pentru 
procurarea a două-trei sticle cu 
bere. Dar eficiența acestei lu
cruri nu poate fi câtuși de puțin 
pusă la îndoială, câștigul celor

Convorbire cu dl dr. Avram Jampa, 
director al OSPA Deva

ce apelează la studiile de spe
cialitate fiind de necontestat.

- Ar fi convingător să a- 
vem și exemple.

- Nu întâmplător este faptul 
că Asociația familială luga din 
satul Lăpușnic obține an de an 
recolte de invidiat la toate culturile 
și în mod deosebit la cartofi. în 
măsură hotărâtoare acestea se 
datoresc efectuării studiilor agro- 
chimice, în raport de care se 
stabilesc dozele optime de în
grășăminte care se aplică. Perio
dic, respectiv din doi în doi ani, de 
regulă, dl luga solicită să facem 
asemenea studii și nu are ce 
regreta. Asemănător procedează 
și dl Voin din satul Valea Lupului, 
comuna Baru, care ne aduce

Până la 31 decembrie 
1997, o călătorie de la Hune
doara la Deva cu maxi-taxiurile 
firmelor hunedorene S.C." 
Contproc Impex" SRL și S.C. 
"Eximcom Vis" SRL costa 2500 
de lei. De la 1 ianuarie a.c. 
cursa respectivă costă 3000 
lei. Creșterea i-a surprins pe 
mulți călători și i-am auzit pe 
doi dintre ei discutând:

- De ce-orfi scumpit biletele 
că n-a crescut prețul nici la 
combustibil, nici la curent elec
tric? Nici la altceva nu știu să fi 
sporit.

- Eu știu? La telefon abona
mentul s-a făcut douăzeci șl 
cinci de mil de lei.

- Șl ce are una cu cealaltă? 
Nu pricep.

"PATRIA" ■ DEVA:
- Un tatâ în plus (9-15); 

"FLACĂRA" ■ HUNEDOARA:
- Hercules (9-15);
- Băieți râl (9-15); 

"PARÂNG" - PETROȘANI:
- Singur acasă 3 (9-12);

singur probele de sol necesare 
efectuării analizelor, convins fiind 
de necesitatea și de utilitatea 
acestora. Desigur că avem și alte 
asemenea exemple.

- Privind preocuparea pen
tru corectarea acidității solu
lui, ce se poate consemna?

- Cu toate că în județul nostru 
există aproape 70 la sută din 
terenuri cu reacție acidă, din 
păcate nu se acordă atenția cu
venită corectării acestei acidități, 
deși statul alocă bani din surse 
bugetare în scopul amendării 
solurilor. în context este de rea
mintit că se suportă de la buget 
valoarea studiului, a amenda
mentelor, precum și a transpor
tului până la tarla. De asemenea, 
nu este de neglijat nici faptul că în 
.județul nostru există și resursele 
necesare de amendamente, 
respectiv dolomita de la Hune
doara și Chișcădaga. Dar, spre 
surprinderea noastră, în anul 
trecut fondurile alocate au fost 
retrase, nefiind utilizate deoarece

- N-are nimic, da' asta-i 
treaba. Ce vrei, sunt particulari 
și cer cât vor. Pot să ceară și un 
milion.

Cursele cu maxi-taxi sunt 
rapide, este adevărat, dar co
mode nu sunt decât pentru cei 
ce apucă pe unul din cele 10-12 
locuri pe scaune. Căci - în goa
na după câștig cât mai mare și 
mai rapid - șoferii de pe maxi- 
taxi iau călători nevoiți să stea 
în picioare. Autorul acestor rân
duri și încă un coleg au călătorit 
în picioare între Deva șl Hune
doara într-un microbuz în care 
se aflau 18 oameni șl a văzut cu 
ochii Iul cum cel de la volan - un 
tinerel - a luat bani de la oameni 
șl multora nu le-a rupt bilete.

Traian BONDORA
——

- Lumea dispărută (13-15);
"CULTURAL"-LUPENI:

-Teoria conspirației (9-12);
- Singur acasă 3 (13-15); 

"ZARAND" ■ BRAD:
- Bubulală în Bronx (9-12);
- Superpollțlstele 1 (13-15);

"PATRIA"-ORĂȘTIE:
-Destinați mortală (9-12);
- Asfalt tangou (13-15); 

"DACIA"-HAȚEG:
- Air Force One (9-12); 
Destinație mortală (13-15);

"LUMINA"-ILIA:
- Soluții extreme (9-11) 

nu au existat solicitări.
- Cu privire la studiile pedo

loglce, ce este de consemnat?
- Acestea au ca scop boni- 

tarea terenurilor și stabilirea 
clasei lor de fertilitate și a preta- 
bilității acestora la diverse mo
duri de folosință și culturi. în 
același timp, în funcție de rezult 
tate se stabilesc lucrările de 
ameliorare a solului - comba
terea excesului de umiditate, 
scarificare. Din fondurile spe
ciale ce se vor acorda în acest 
an, la SCPP Geoagiu, în cadrul 
perimetrului de ameliorat, se vor 
realiza astfel de lucrări.

Din păcate trebuie să arăt că 
ne confruntăm și cu unele situații 
negative, în sensul că unii pro
prietari de terenuri au făcut o 
practică din a pune în lucru une
le proîecte întocmite, după care 
cer avizul necesar de la unitatea 
noastră, astfel încălcându-se 
prevederile legale în vigoare.

Ca o dorință a noastră, este 
de subliniat necesitatea ca pro
prietarii de pământ să apeleze 
cu încredere la prestațiile spe
cifice OSPA, din aceasta având 
numai de câștigat fiecare și 
agricultura în ansamblul său.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

■ =
Apărută la Editura Excelsior 

din Timișoara (1997), în seria 
"Ce știm ... despre", cartea are 
"meritul de a desluși..., de a 
sugera oricărui cititor interesat 
de viața lăuntrică imensele dis
ponibilități ale sufletului, capa
citatea lui de a prelucra sem
nale, de a se îmbogăți în sine și 
de a se deschide, apoi, spre 
abisui luminat al spiritului." (E. 
Dorcescu)

Concepută în șase capitole 
cu titluri incitante, lucrarea de
butează cu o introducere, în 
care autorii stabilesc sensurile, 
semnificațiile și finalitățile învă
țării de tip școlar în raport cu 
învățarea spontană și imitativă.

Autorii pornesc de la resur
sele psihologice ale învățării 
dintre care selectează patru mai 
importante: interesul cognitiv ca 

premisă a învățării, interesul de 
cunoaștere, interesul ca succes 
școlar și interesul ca eficiență în 
învățare. Ajung astfel la opinia 
că faptul că preadolescenții 
privesc școala și învățătura din 
perspective sociale, are efecte 
benefice, chiar stimulatorii asu
pra procesului de însușire a 
cunoștințelor. Este, apoi, argu
mentată opțiunea profesorului 
pentru metodele cu cel mai înalt 
grad de randament, în condițiile 
în care preadolescentul selec
tează, preferențial, unu - două 
obiecte.

Capacitatea de învățare es» 
te considerată drept o însușire 
(efectorie) a psihicului uman 
capabil de a acumula cunoș
tințe, priceperi, deprinderi, re
prezentând interacțiunea dintre 
"darurile naturale, originare ale 

omului și rezultatele activității..." 
La baza învățării conștiente 

stau procesele psihice (atenția,

Ion Drăgan, Partenie Anucuța

Psihologia învățării
percepția, memoria, gândirea, 
judecata, raționamentul), cât și 
procesele intelectuale și de 
atitudine. Pentru atingerea a- 
cestor obiective, autorii formu
lează cerințe la nivelul învăță
mântului gimnazial, liceal și 
superior, motivând stimularea 
gândirii și eliminarea supra
încărcării.

Capitolul Condițiile externe 

ale învățării vizează persona
litatea "dascălului", climatul de 
muncă și factorii de grup, pre

cum și relațiile profesor - elevi.
Reperele psihogenetice ale 

învățării constituie substanța 
capitolului al treilea, cu accent 
asupra importanței cunoașterii 
particularităților de vârstă și 
individuale ale elevilor și asupra 
caracterizării principalelor peri
oade de vârstă. Tipologia învă
țării pledează pentru necesita
tea și utilitatea tipurilor de învă

țare, pentru principalele tipuri și 
forme de învățare (perceptuală, 
senzorio-motorie, simbolică și 
independentă), pentru teoriile 
învățării (asociaționiste, cog
nitive, prin acțiune, cibernetice), 
precum și pentru învățarea de 
tip școlar.

Un capitol special acordă 
autorii evaluării învățării, în-care 
stabilesc criteriile obiective și 
limitele învățării, apreciind per
sonalitatea cadrului didactic și 
optează pentru tendințele mo
derne în evaluare, care conduc 
la diminuarea erorilor și a efec
telor negative privind atitudinea 
și activitatea de învățare a ele
vilor.

Cartea se încheie cu capi
tolul Raționalitatea și eficiența 
învățării, pornind de la Prole
gomene spre Locul actului in

structiv-educativ (social) și ca
racteristicile sale în sistemul 
acțiunilor umane, raționalitatea 
specifică actului instructiv-edu- 
cativ, pentru a concluziona cu 
Eficiența învățării privind atât 
segmentul interior (psihope
dagogie) ca premisă a segmen
tului exterior (socio-economic) 
drept "una din cerințele esen
țiale ale eficienței" interne și 
externe ale efectului formativ al 
învățământului.

Cartea are meritul de a co
interesa un segment larg al 
populației-profesori, învățători, 
educatoare, studenți, elevi - pe 
toți cei interesați în a cunoaște 
procedeele, metodele cele mai 
eficiente în relație cu psihologia 
învățării.

Prof. Maria TOMA - DAMȘA
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Reflecția sĂptĂmânii f
"Dincolo de fiecare cuvânt, de fiecare frază, ■ 

rămâne totdeauna ceva neprecis, vag, ce așteaptă < 
să fie completat de gândurile, de imaginația noas
tră. Ceea ce adăugăm astfel la ce apare neîndestulător ori 
prea concret în cuvinte, e tocmai ceea ce duce mai departe, 
întărește și completează emoția artistică."

Ovid Densușianu
---------------------------- . _________________________________________,

DESPRE CttVWT
S "Un om care tace neclintit și riguros este de cele mai multe 

ori un prost adevărat."

5

s

T. Arghezi
“Ceea ce rostim nu seamănă întotdeauna cu noi înșine."

J. L. Borges
"Sau taci, sau zl ceva mal bun decât tăcerea."

C. Brâncuș!
“Cuvintele, cu trecerea timpului, nu slujesc, de multe ori,S

pentru a exprima, cl pentru a întuneca gândurile".
J. D. Cortes

"Cuvintele sunt oglinda sufletului."
Dionysos din Hallcarnas

“E în zadar să vorbești celui ce nu vrea să te asculte."
M. Emlnescu

“Cuvintele nu ne servesc numai pentru a ne exprima stările

S

9
sufletești sau a ne comunica ideile, cl șl pentru a le ascunde."

T. Hersen!
S “Cuvinte goale - nori ce trec fără să lase ploaie."

N. iorga
Selecție de Hie LEAHU

Cuvântul în faptă
vântului are loc prin faptă. 
Oricât de frumoase ar fi cu
vintele nu vom putea trăi 
doar din promisiuni, tocmai 
de aceea după cuvânt aș
teptăm faptele. Cuvântul ne 
dă speranță, fapta ne dă 
siguranță.

Fie ca acest Nou An să 
aducă transpunerea cuvân
tului în faptă și a speranței în 
siguranță, fie ca promisiunile 
să le putem transpune în 
fapte pe măsură și fie ca 
speranțele noastre să se îm
plinească prin fapte adevă
rate și concrete. Așteptăm, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
Anul Nou cuvântul să devină 
faptă.

Deocamdată putem spu
ne cu bucurie tuturor:

La mulți ani și împlinirea 
dorințelorl

Ina DELEANU

"Și cuvântul s-a făcut..." 
și astfel a început Lumea.

Cuvântul e minunat prin 
însăși miraculoasa lui exis
tență. Limbajul uman este 
unic printre formele de co
municare ce se cunosc între 
ființele ce trăiesc pe această 
planetă. Cuvântul important

i Gloanțe de c<3tife<3
I  ■—^-5—*------------------------------------ ----------------------------

I
l.:
I tie.
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I
| Te pot strivi.

, fi Lecturile ușoare sunt 
• că femeile ușoare. Dacă ai 
I norocul să nu te-mbolnă- 
| vească, le uiți repede.

J După cum arată lu-
1 mea, cred că la-nceput n-a
I fost cuvântu' ci un str.u J
I
I■ I

ts. Deșteptul, când vrea 
să se relaxeze, face o pros-

îs, Norocul nostru că nu 
avem habar de toate greșe
lile pe care 'e .. rmiem.

Doar prostia e niqum 
ea. Deștept.ăc/ în-de

totdeauna, e perfectibila.

E grav când faci 
prostii, dar șl mai grav e 
când nu le mal poți face.

x Nu rosti vorbe mari.

s. Organizatorii: Oare 
ce vom servi după Corrida, 
biftec de taur sau de loroa- 

I dor?

I 
I
I

'v în ziua de azi e a-!

proape stâh’jenitor să ai doar' 
o pereche de coarne. '

I
Pe cel care are prea ■ 

mult, îl amendezi degeaba, |

Cât de egali suntem | 
se vede după felul în care ne | 
privim unii pe alții. <

Ajunși la glorie. d< I 
venim robi. H

Fără pantofi în pi-! 

cioara e dificil să ridici glasul, j 
întunericul e cu atât | 

mai dens cu cât becul care a | 
ars înainte a fost mai puter-. 
nic. "

I
Suntem mal mult de-1 

cât părem a fi, șl mai puțin ■ 
decât credem că suntem

> Original? Doar când | 
am scos primul țipăt Apoi | 
am fost mereu influențat de a 
unii, de alții. ,

Constantin GA VRA -,

© Polițistul intră într-un magazin cu animale de casă și dorește 
să-și cumpere un animal. Nu este, în schimb, deloc hotărât ce 
anume.

- Cumpărați papagalul ăsta, îl sfătuiește vânzătorul. Vă garantez 
că într-o săptămână va învăța numele nevestei dumneavoastră.

- Dați-mi atunci un pește...

© - Dragul meu, când ți-ai dat seama că mă iubești?
- Când a început să mă supere faptul că lumea zice că ești 

proastă. --------------------
© Deputatul citește nevestei cuvântarea pe care urmează să 

o rostească în fața alegătorilor. La un moment dat se oprește din 
lectură și-și privește soția:

- Dar tu nu mă asculți?
- Te ascult!
- Atunci de ce căști?
- Tocmai pentru că te ascult!----------- __
© - Ce calități trebuie să aibă un om care dorește să devină un 

vânător de mamifere mari? - îl întreabă cineva pe un redutabil 
vânător.

- Trei calități sunt indispensabile: privire ageră, mână sigură și 
voce puternică.

- Vocea puternică de ce este indispensabilă?
- Să se audă dacă strigi din vârful unui copac după ajutor...

© La circ, leul ia un cub de zahăr din gura dresoarei. Directorul 
circului se adresează spectatorilor:

- Cine are curajul să facă același lucru, va primi un premiu de un 
milion de lei!

într-un târziu se prezintă un bărbat pirpiriu:
- Am curajul s-o fac, dar scoateți mai întâi leul de aici!

---- -- -- ——   

<■--------------- -...... —— -

"CORUL ROBILOR"
A trecut și Bobotează, Guvernanții - să ne-ajute
A trecut și Moș Crăciunul.. în virtutea vechii praxe -,

De-acum revenim la baza: Inventară, pe-ntrecute,

Sărăcia și Tutunul.
Noi impozite și taxe.

Dar românii, fără frică,
A trecut un an, cu altul Strigă-n cor: Guvernu-i fraier,
Stăm, războinici, față-n față Că putea, la o adică,
Reluăndu-ne asaltul Să ia bani și pentru aer.
Prin tranziția din piață.

_
Dumitru HURUBĂ

■ .
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tramei
în esență rămâne uneori atât 
de efemer și nesemnificativ 
dacă nu se transformă în 
faptă. Cuvântul abia atunci 
are putere și semnificație 
când este transmis mai de
parte pe cale orală, în scris 
sau este transpus în faptă.

Suntem ceea ce gândim, 
ceea ce spunem dar mal 
ales suntem ceea ce facem. 
Probabil tocmai de aceea 
adevărata desăvărșire a cu-

0

; PULBERE DEȘTELE
* a *

"COMETA" PE FIRMAMENTUL
IIOLLYWOOIHJLUI

Cea mai spectaculoasă 
apariție pe ecranul filmului 
american o constituie KEVIN 
COSTNER, actorul din gene
rația tânără care a surprins pe 
toată lumea - spectatori și 
specialiști deopotrivă - cu ex
traordinara sa interpretare a 
rolului Elliot Ness din filmul 
"Untouchables" (Incoruptibilii) 
- 1987, în regia lui Brian de 
Palma, alături de Sean 
Connery.

Născut în 1955 în Lyn
wood - statul California, debu
tează în 1983 cu "The Big 
Chill" (Marele îngheț) - în re
gia lui Lawrence Kasdan, într-

gPj CUP AlW *

un rol episodic. Același regi
zor îi acordă atâta încredere 
încât îl distribuie într-un rol 
important din western-ul "Sil
verado" din 1985.

Mergând pe o "pasă" bu
nă, lui Kevin Costner i se în
credințează rolul titular din 
filmul psihologic "Bull Durhan" 
(Bărbații lui Annie) - 1988, 
alături de consacrata Susan 
Sarandon. Ajuns într-un timp 
relativ scurt un actor care 
impune respect, trece în 1989 
la propria finanțare și regie a 
filmului "Dances with Wolves" 
(Dansând cu lupii), un 
western despre temuții indieni 
"Sioux".

Contrar oricăror așteptări, 
Kevin Costner stă "departe" 
de Hollywood, în localitatea 
Pasadena, alături de soție și 
cele două fiice, declarând că 
se simte fericit că și-a găsit 
femeia vieții și că se vorbește 
tot mai mult despre filmele 
sale. A mai interpretat roluri în 
"Revenge" (Răzbunarea) - un 
film de acțiune în regia lui 
Tony Scott și "The Mission" 
(Misiunea) - 1984, regia Ste
ven Spielberg.

Cei ce urmăresc pulsul 
vieții artistice de la Hollywood 
confirmă că rolul Elliot Ness 
nu a fost o întâmplare...

Adrian CRUPENSCH!

ORIZONTAL: 1) Frenetic protagonist al 
unor spectacole muzical-coregrafice; 2) Tandra 
șoaptă a viorilor lui Eol - Uvertură sonoră la un 
duel invizibil; 3) Legătură trainică într-un 
ansamblu dur - Tip reprezentativ într-un an
samblu coral; 4) Notat muzical în diferite 
registre - Terță într-o interpretare cu notă 
muzicală - Victima aluziilor severe cu adresă 
hipică; 5) Pernă de mătase pentru somnul 
luminii - Soclu romantic pentru statuile roșio
rilor; 6) Corespondentul infinitival al unei priviri 
furișe - Scene naturale pentru cântăreți din 
frunză; 7) Interpret vocal al marșului de deștep
tare - Calificat cu cântec vizând note muzicale; 
8) Factor de ordine pe scara valorilor - Cântă
reți care evoluează sub nivelul obișnuit - 
Crâmpei de cântec în surdină; 9) Discrete 
acompaniamente "la umbra nucului bătrân" - 
Custode de mari valori ale artei noastre popu
lare; 10) Voci anonime într-un cor numeros - 
Portative pentru o fugă executată în allegro.

VERTICAL: 1) Virtuoși ai interpretării cântecelor 
amăgirii; 2) Dirijor contemporan al simfoniilor urbanistice - 
Dirijor pseudomuzical pentru cântece de ducă; 3) Tragic 
laitmotiv supradimensionat la un vals celebru - Puncte de 
reper în determinarea cosmosului!; 4) Notație muzicală cu 
efect da capo al fine - Declanșator sonor al încolțirii 
patrupede - Tip de fluierături muzicale când i se trage clapa; 
5) Crestătură memorabilă pe un răboj de lut - Pseudodirijor 
la jocul lui Moș Martin; 6) Proba de vioară la conservatorul 
popular - Mignon receptiv la miresme și licori; 7) Refren 
obsedant la un cântec de leagăr. - Vitrina florală a unei 
expoziții primăvăratice; 8) Manifestare sonoră la un coș 
nevalabil - Solist vocal cu evoluții temporale la fix - Duet 
peltic înregistrat în pianissimo!"; 9) Chip al iubirii închis într- 
un medalion - Cântec de dragoste îngânat fără cuvinte; 10) 
Autoare componistică pt. toate genurile muzicale.

Vasi/e MOLODEȚ
Dezlegarea careului "De Anul Nou" apărut în ziarul 

nostru din 29 decembrie 1997:
1} Onomastică; 2) Nesaț - Ison; 3) Eci - Arc - Li; 4) Stâncă 

- Tiv; 5) Ta - O - Ruine; 6) Iruri - D - Dr; 7) Tel - Na - Caș; 8) 
A - II - Criță; 9) Totem - Onor; 10). Eternizare.

■ ■ Negru: Re4, p:d3 t
■ ^Soluția problemei din numărul trecut: 1
| | 1. Cd2! Ra3; 2. Db3 /
II 1 ... Rc5; 2. Dc4 ț ,
! ! 1 ... Ra5; 2. Nc3 #

• ■ 1 ... a5; 2. Df8 *
y K-______
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Dințară PinTume

Trimestrul al doilea va 
dura zece săptămâni

Elevii își vor relua activitatea 
școlară după trei săptămâni de 
vacanță, luni, 12 ianuarie a.c., a 
declarat, joi, agenției MEDIA
FAX, Alexandru Petrescu, in
spector școlar general adjunct 
la ISMB.

Trimestrul al doilea va dura 
10 săptămâni urmând să se în
cheie pe data de 20 martie, du
pă ultima o.ră de curs.

Conform programei de des
fășurare a anului școlar 1997- 
1998, vacanța de primăvară 
are o durată de 16 zile, între 21 
martie și 5 aprilie a.c.

Directorii seminariilor teolo
gice au dreptul să împartă va
canța de primăvară în două,

MORMÂNTUL DIANEI - UN 
RENTABIL PUNCT DE ATRACȚIE 

TURISTICĂ
Mai mult de un sfert din nu

mărul tichetelor care vor per
mite admiratorilor Dianei să se 
reculeagă în vara viitoare a- 
proape de mormântul prințesei, 
au fost vândute în numai 48 de 
ore de la inaugurarea liniilor 
telefonice care permit efectu
area de rezervări, informează 
AFP.

Peste 40.000 de bilete din 
totalul de 150.000 au fost deja 
achiziționate de cei care au 
îndurat ore de așteptare la tele
fon. Cele 220 de linii telefonice 
disponibile au fost luate cu a- 
salt chiar de la inaugurarea lor, 
luni dimineață.

Prin această inițiativă ale 
cărei profituri vor intra în Fon
dul Diana, aproximativ 2.500 de 
persoane vor putea traversa 
zilnic parcul reședinței Spencer, 
din Althorp și se vor putea plim
ba pe malul lacului, în mijlocul 
căruia se afla micuța insulă 
împădurită unde este îngropată 
prințesa.

Relativitate ...incendiară
Turnul în care savantul Al

bert Einstein și-a elaborat teoria 
relativității, situat în localitatea 
Potsdam, în estul Germaniei, 
aproape de Berlin, a fost grav 
afectat de un incendiu, infor
mează AFP.

Incendiul s-a declanșat în 
timpul efectuării unor lucrări de 
întreținere și s-a răspândit ime
diat, cuprinzând primul etaj, a 
declarat un purtător de cuvânt 
al poliției, fără a preciza însă 
contravaloarea pagubelor.

JAPONEZII VOR AVEA ACCES LA 
INTERNET PRIN TELEFOANELE 

PUBLICE
Compania japoneză de tele

comunicații NTT a anunțat, mier
curi, că intenționează să insta
leze, în toamna anului 1998, 
telefoane publice care vor per
mite publicului să trimită și să 
primească e-mail-uri (mesaje 
electronice), relatează AFP.

Aceste telefoane care se 
vor numi "ComBase" vor per
mite și transmiterea de foto
grafii color prin intermediul apa
ratelor foto numerice. Aceste 

astfel încât să păstreze o săp
tămână pentru sărbătorile de 
Paști, în funcție de cult.

Trimestrul al treilea începe 
pe 6 aprilie, durează zece săp
tămâni și se încheie pe data de 
15 iunie.

în trimestrul al ll-lea, elevii 
vor susține teze după ce au 
parcurs două treimi din materia 
repartizată acestei perioade 
școlare. Profesorii sunt obligați 
să programeze ultima teză cu 
cel puțin zece zile înainte de 
sfârșitul trimestrului, astfel încât 
elevii cu situații neclare la învă
țătură să mai poată fi exami
nați, a mai precizat inspectorul 
general adjunct.

Au mai fost amenajate în 
zonă un muzeu dedicat memo
riei Dianei, un memorial și un mic 
local. Se mai află în curs de 
construcție o parcare ce va fi 
gata până în vara anului 1999.

Althorp va fi deschis publi
cului între 1 iulie, aniversarea 
nașterii prințesei și 30 august. 
Familia Spencer a dorit ca ac
cesul publicului să fie interzis 
cu o zi înainte de ziua în care 
ea a decedat.

Toate biletele rezervate pri
mului și ultimului week-end din 
această perioadă au fost deja 
achiziționate.

Chiar dacă prețul de 15 do
lari, al tichetelor de intrare, face 
din Althorp cea mai scumpă 
atracție turistică de acest gen 
din Marea Britanie, întrecând 
chiar și Palatul Buckingham, 
cererea promite să depășeas
că cu mult oferta. Familia Spen
cer s-a împăcat deja cu ideea 
că și în acest domeniu va înflori 
piața neagră.

Turnul, clasificat în rândul 
monumentelor istorice, a fost 
construit în 1922 de către o 
fundație condusă de Albert 
Einstein. Clădirea a fost prevă
zută cu un observator solar 
(astronomic) ultramodern pen
tru acele vremuri.

Proiectat în stil expresionist, 
cu linii zvelte acoperite cu o cupo
lă albastră, turnul adăpostește în 
subsol un laborator dotat cu apa
ratură special concepută pentru 
deținătorul Premiului Nobel.

aparate telefonice speciale vor 
putea fi instalate în restaurante, 
hoteluri, supermagazine, aero
porturi și alte locuri publice.

Primirea sau trimiterea de e- 
mail-uri va fi posibilă prin conec
tarea cu un calculator portabil 
sau prin intermediul unor cartele 
care va fi vândută de către fur
nizorii de acces la Internet. A- 
ceste cartele vor avea în memo
rie codul secret al utilizatorului și 
adresa sa de pe Internet.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI S

• Vând teren intravilan (even
tual parcelat) Geoagiu Băi, 
leagăn copil. Cumpăr gar
sonieră, zona Progresului, 
Deva. Tel. 216590, după ora 
20. (40010)

• Vând garsonieră, etaj 3. Tel. 
624576 (2432)

• Vând casă, anexe, Almașu 
Sec, nr. 108 (5 km. Deva). 
Informații la domiciliu. (2424)

• Vând casă Hunedoara, 
zonă centrală, relații la tel. 
712947 (9221)

• Vând casă, anexe și pă
mânt, satul Măceu, Dărăbanț 
Aron. Informații Hațeg, tel. 
777226, seara. (9814)’

• Vârrd motor tractor 445, 
cabină multicar, cutie ARO, trac
tor 445. Tel. 623453, după ora 
18 (9738)

• Vând urgent VW microbuz, 
cu carte de identitate. Tel. 
218562 (9003)

• Vând camion SR 132. Tel. 
622674 (40021)

• Vând Fiat Regata Combi 
Diesel, stare bună, motor nou. 
Tel. 622689 (9005)

• Vând instalație semiau
tomată de ambalat produse 
alimentare, cu anexe, 20 mili
oane. Vând autoturism Ciefo, un 
an, preluare rate 44 milioane. 
Tel. 212696, 092 351955 
(40043)

• Vând Raba izotermă, 10 
tone și dubă izotermă, 20 tone. 
Tel. 242228 (9293)

• Vând tractor 650, cu re
morcă auto și plug. Preț nego
ciabil. Informații tel.160 A 
Baru. (9813) 

• Vând TV mic, Trabant în 
stare de funcționare. Tel. 
650734 (0389)

• Vând motocultor cu re
morcă, fabricat în Germania. 
Tel. 212463 (9747)

• Vând vie nobilă, 2 DM/mp. 
Tel. 230954 (9750)

• Vând telefoane celulare 
Motorolla. Ericsson, cu acce
sorii, preț 190 - 350 DM. Tel. 
092294262 (40026)

Casa de cultura a 
municipiului Deva 

'Cu sediul în Deva, Piața
—județul Hunedoara,

Organizează licitație publică în data 
de 19.01.1998 pentru închiriere de 
spațiu în suprafață de 450 mp.

Condiții de participare la licitație: 
©închirierea spațiului este în exclusivitate 
pentru activitate de discotecă;
©Amenajarea discotecii printr-o investiție 
de minim 150.000.000 lei;
©Scrisoare de garanție bancară de 
100.000.000 lei;
©Achitarea chiriei în avans pe 6 luni; 
©Chiria stabilită în dolari SUA la valoarea 
cursului din ziua plății;
©Dosar cuprinzând toate actele necesare 
înființării unei societăți și din care să 
reiasă dreptul de a organiza discoteca;
© 150.000 lei taxa de participare Ia licitație.

• Vând pui Boxer German. 
Tel. 624195 (40024)

• Vând video recorder 2 
Hushe, Cielo. Tel. 622654, orele 
16-22 (3942)

• Vând frigider 250 I, joc 
Nintendo, negociabil. Tel. 
227634 Deva (9011)

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

• Vând mobilă sufragerie, 
furnir nuc, și dulap cu trei uși, 
mahon.Brad, str. Libertății, bloc 
B24, ap.18, după ora 16. (0387)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Chituc Mariana Gabi. îl 
declar nul. (9223)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu 
privatizare,parter, b-dul Băl- 
cescu, bl. 34. Informații 220656, 
după ora 15 (4005)

• închiriez casă, 80 mp, apă, 
gaz, curte 600 mp, situată str, 
Vulcan, Deva. Tel. 219232 
(9749)

OFERTE DE
SERVICII ,ț.;

• SC Full Serv SRL Deva 
angajează: distribuitor pompe 
carburanți, barman, șofer dis
tribuitor produse alimentare. 
Tel. 262262 (9986)

• Angajez șofer categoria D. 
Tel. 2J1618 Deva, Grigorescu 
21 (9744)

• Societate comercială an
gajează vânzătoare și croi- 
torese. Informații tel. 213201, 
între orele 9-15. (4004)

• Angajăm șofer, eventual 
pensionar,categoria C, pentru 
curse în județ. Tel. 217696 
(40036 )

• S.C.Milca Impex SRL 
angajează măcelari, meze
lari. Relații la sediul abatorului 
din sat Galați, comuna Pui, 
județul Hunedoara. (9220)

Victoriei, nr. 4, 
tel.: 216882 

DIVERSE

• Cooperativa "Prestarea" 
Simeria, str. Cloșca, nr.2, tel. 
260281 organizează, în data de 
16.01.1998, la ora 11, licitație 
pentru două spații comerciale, 
în suprafață de 70 și 40 mp 
(40022)

• ASOCIAȚIA FAMILIALĂ 
"IONELE TRAIAN" AUREL VLAI- 
CU practică activitate de comerț, 
în baza autorizației 14388/1997. 
(40020)

• Cooperativa de Consum 
Hațeg scoate la licitație, în data 
de 16 ianuarie 1998,ora 14 
următoarele mijloace fixe: ma
gazin, bufet Lunca Cernii, 
șopron, baracă metalică, Hațeg, 
str. Rîul Mare. Relații la.sediul 
cooperativei. Tel. 770013 
(40028)

• Caut împrumut mărci, 
dolari, lei. Ofer dobândă ma
ximă, garanții contractuale. 
Relații la tel. 058/814323 
(9219)

• Benea Nicoleta chem în 
instanță pentru divorț pe pârâtul 
Benea Dorin, în data de 28 I 
1998, la ora 9, ia Judecătoria 
Brad. (0388)

El MEMORĂRI

• La 4 ianuarie 1998 s-au 
împlinit 5 ani de la trecerea în 
neființă a dragului nostru

IANCU CRIȘAN

Nu te vom uita niciodată ! 
Soția, copiii și nepoții. (40031)

TRAGEREA 
SUPER 

LOTO “5/40”
din 08.01.1998

22 -15-13-30-28-39

TRAGEREA 
EXPRES 

din 08.01.1998

5-2-34-21 -6-13

I 
I
I
I
I 
I
I
I
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I
I
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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.

1 dolar SUA 8360 lei 1 franc elvețian 5681 lei
1 marcă germană 4607 lei
1 liră sterlină 13554 lei 1 franc francez 1376 lei

100 yeni japonezi 6368 lei 100 lire italiene 468 lei

• Cu inimile zdrobite de 
durere fiicele Rodica și Lucia, 
ginerele Ghică, nepoții Radu, 
Gina și Alexandru anunță împli
nirea a șase săptămâni de când 
i-a părăsit pentru totdeauna 
scumpa și iubita lor mamă, 
bunică și străbunică, în vârstă 
de 83 ani,

MARIA HAȘU
Te vom plânge cât trăim 

măicuță dragă I Parastasul de 
pomenire va avea loc duminică, 
11 ianuraie 1998, ora 12,30 la 
cimitirul ortodox din Deva, str. 
Eminescu. (40025)

• Mami, tati și buni anunță 
cu inimile zdrobite de durere 
împlinirea unui an de la des
părțirea de draga și iubita 
noastră unică fiică

înv. ALINA LUMINIȚA 
MOGA

de numai 19 ani. După un an 
de la despărțire îi simțim lipsa 
și ne plecăm frunțile în memo
ria sa. Dumnezeu să-i odih
nească sufletul deosebit. Pa
rastasul de pomenire azi, 10 
ianuarie 1998, ora 11, la 
Cimitirul din strada Călu- 
găreni.

DECESE

• Familiile Dumitrescu Doru 
și Andrei anunță cu adâncă 
durere încetarea din viață, 
după o grea și lungă suferință, 
a celei care a fost o bună 
mamă și bunică

IRINA DUMITRESCU

Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară din str. 
Eminescu Deva. Nu te vom 
uita niciodată I (40030 )

• Colegii de serviciu de la 
Filiala de Transport și Distri
buție Energie Electrică sunt 
alături de familiile Dumitrescu 
Doru și Andrei la greaua pier
dere pricinuită de decesul 
mamei lor. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace ! (40030)

• Colectivul Inspectoratului 
Școlar al jud. Hunedoara este 
alături de colegul insp. gen. 
adjunct prof. Crișan Dorin, la 
greaua pierdere suferită prin 
decesul tatălui său și trans
mite sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (40043)

I 
I
I 
I
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I
I
I
I
I 
I
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ABONAMENTUL IA WAfflIL UBER'
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum- I 
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a I 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA FEBRUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAT! ! REÎNNOITI-VĂ ABONAMENTUL LA t f
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

- i ~ ---------------- - . ..............——

Societate comercială 
angajează tineri 

agenți comerciali
Condiții: seriozitate, dina

mism, experiență în vânzări.
Interviul va avea loc luni, 

12 ian. 1998, ora 13, ia sediul 
firmei din strada IN. Grigorescu, 
nr. 8 (lângă coop. Viitorul).

Informații: zilnic Ia telefon: 
092623168, iar între orele 9:00- 
14:00 la telefon 233586

(fatcfiMia de r: oJutdiAt Hunii S.ri.

angajează
INGINER UE SISTEM

Condiții:
E> studii superioare
E> cunoștințe operare 

baze de date
IH> limba engleză 
E> permis de conduce 

re categoria "B"
Cererile pot fi depuse la sediul 

nostru din Deva, str. Depozitelor, nr.5 
până la data de 15.01.1998.

Informații suplimentare la telefon 
.054-225076. .

( c n D D Filiala Hunedoara - Deva |
l **-■“ ■*-»- str. 1 Decembrie, nr. 30
I primește cereri pentru obținerea biletelor de tratament pe anul 1998, pentru
I soluționare de către Comisia instituită în acest scop. Biletele C.F.R. pe anul 1998
I se distribuie zilnic între orele 9 -13. |
* Președinte, Bucur Mihail >

<----------------------
Societate comerciala

VINDE EN GROS
ȘI 

EN DETAIL

|.BERE^j
I SILVA 1/2

REGUN1/2

ROM 30
I VODCĂ 30

’RACHIU ALB 25

Apa minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică |

Relații la depozitul-magazin din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14. y

DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

ANUNȚĂ
9

m'i'IILE PE PUBLICITATE
MCUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând ia agențiile publicitare din:

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

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tei.716926);

* BRAD, strada Reoubiicii (tei. 50968), 
ia sediu! S. C. "MERCUR"; '

* ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spa
țiu! 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.

(f

SC „POLIDAVA SA, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 2.57, anunță acționarii din cadrul 
programului privatizării de masă că începând cu data 
de 12.1.1998 sunt invitați la sediul societății pentru 
ridicarea dividendelor cuvenite pe anul 1996.

Plata dividendelor se va face începând cu dala 
de 12 ianuarie a.c., zilnic între orele 8.00-14.00, în 
ordinea:

Acționarii ale căror nume încep cu literele: 
A până la D în perioada 12-16 ianuarie a.c.
E până la M în zilele 19-23 ianuarie a.c
N până la Z în zilele 26-30 ianuarie a.c.
Acționarii se vor prezenta cu certificatul de 

acționar și buletinul de identitate.

f SC IMCOMEX SRL ORASTIE \ r 
ANGAJEAZĂ

1. Directori de zonă - 2 locuri
Cerințe: - studii superioare (preferabil comerciale sau 

economice)
- bărbați, vârsta - maxim 30 ani.

2. Economiști - contabili - 2 locuri
Cerințe: - studii superioare economice (preferabil absolvenți)
3. Gestionar pentru magazin Deva -1 loc
Cerințe: - studii medii sau superioare;

- bărbat, vârsta - maxim 30 ani;

începând cu data de 1 ianuarie 1998 intră în vigoare Legea Asigurărilor Sociale de 
Sănătate nr. 145/24.07.1997.

Potrivit art. 90 din această lege,
FONDUL INIȚIAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
se constituie din:
1) Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată și vărsată de angajatori - 

persoane juridice în cotă de 5% calculată asupra fondului lunar de salarii respectiv suma 
câștigurilor brute salariate realizate lunar.

2) Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată și suportată de asigurați - 
persoane fizice în cotă de 5% aplicată asupra veniturilor salariate brute.

Contribuția asiguraților se suportă din impozitul pe salarii, diferența care excede 
impozitul pe salarii suportându-se de asigurați din veniturile nete.

Sumele datorate de angajatori și asigurați se varsă lunar odată cu plata drepturilor 
salariate pe luna în curs în contul 3015 "Disponibil din fondul inițial de asigurări sociale de 
sănătate" deschis la Trezoreria Deva - Beneficiar DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE 
ȘI A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT DEVA.

Pentru neplata la termen a sumelor datorate cf. Legii 145/1997 se aplică majorări de 
întârziere egale cu cele prevăzute pentru impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

Relații suplimentare privind aplicarea Legii 145/1997 se pot obține la sediul Direcției 
Sanitare Hunedoara - Deva, b-dul 22 Decembrie, nr. 58, etaj I, birou "Relații cu publicul", zilnic 
între orele 8 - 12 și la numărul de telefon 211776.

- garanție materială.
Selecția va avea loc vineri 16.01.98 ora 10.
Depunerea dosarelor: la sediul firmei din Orăștie, str. A. 

lancu, nr. 10/2 sau la magazinele din Orăștle, str. N. Bălcescu,
11 sau Deva str. 1 Decembrie, nr. 11 A y

[|~S.c7pOLIDĂvĂsĂDEVÂ
CU /EDIUL ÎN DEVA

J JTR. 22 DECEMBRIE NR. 257
I angajează urgent 1 fochist autorizat 
I pentru centrala termică proprie.
I Informații la tel. 221750 între orele 7,30 și 14,30.
I ——— — — — — — —— — -
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La Prefectura Județului 
CONSFĂTUIRE PRIVIND 

APLICAREA LEGII 145/1997

PIAȚA ROMANEASCA
9 RE CAPITAL

O constatare de simplu alegător
GROPILE 8-AL ADÂNCIT Șl S-AU ÎNMULȚIT

Ieri, 9 ianuarie, în sala 
de ședințe a Prefecturii 
județului Hunedoara a avut 
loc Consfătuirea privind 
prelucrarea și aplicarea 
Legii Asigurărilor Sociale 
de Sănătate, nr. 145/1997.

Au participat, din partea 
Prefecturii, di Pompiiiu 
Buduian, prefectul jude
țului, și di Nicoiae 
Segesvari, subprefect. Di
recția Sanitară a județului a 
fost reprezentată de dnii dr. 
loan Rău, director și dr. 
Petru Armeanu, director 
adjunct. Au fost prezenți 
directorii, directorii eco
nomici și contabilii de ia 
toate spitalele și unitățile 
sanitare din județul 
Hunedoara.

în scurtele saluturi și 
cuvinte introductive, rostite 
de reprezentanții Prefec
turii, s-a exprimat speranța 
in înfăptuirea acestei 
reforme, ceea ce va rezolva 
în mare parte problemele 
cu care se confruntă acum 
domeniul sanitar, că acest 
nou sistem va fi rapid

Conferința de presă orga
nizată în data de 8 ianuarie 
de filiala județeană Hune
doara a Partidului 
Democrației Sociale din 
România a adus în prim-plan 
câteva dintre nemulțumirile 
acestei formațiuni politice la 
începutul noului an. După 
cum susținea dl Mihai 
Rudeanu, există patru pro
bleme majore. Este vorba 
despre situația monarhiei,

care trebuie cât mai repede 
clarificată, problema sără
ciei, creșterea aberantă a 
prețurilor și "valurile” provo
cate de dorința guvernanților 
de a se permite accesul la 
dosarele fostei Securități.

PDSR își exprimă dez
aprobarea față de recentele 
declarații ale fostului rege 
Mihai I și condamnă lipsa de 
fermitate cu care a reacționat 
președintele Românjei la 
respectivele afirmații. în co
municatul emis de biroul de 
presă al partidului se susține 
că declarația din 3 ianuarie a 
dlui Constantinescu a creat o 
stare generală de confuzie, 
lăsând a se înțelege că pe 
termen lung e posibilă 
restaurarea monarhiei și va fi 
susținută de PNȚCD . în 

^aceeași problemă, dl senator

Dragostea dintâi
Intr-o recentă declarație dată 

în fața reprezentanților presei, dl 
dr. Mihai Rudeanu, președintele 
Organizației județene Hunedoara a 
Partidului Democrației Sociale din 
România, a afirmat că la nivelul 
județului nostru există intenția 
stabilirii unor contacte mai strânse 
între PDSR fi PD. Contăndu-se pe 
disponibilitatea democraților 
pentru dialog, urmează ca în timp 
de treizeci de zile să fie organizată 
o întâlnire a reprezentanților celor 
două partide. Dacă acest lucru va 

agreat de populație și de 
către medici, cu toate 
greutățile inerente ori
cărui început.

Dr. loan Rău, directorul 
Direcției sanitare a jude
țului, a prezentat Ordinul 
nr. 1011/27 decembrie a. c., 
ai Ministerului Sănătății, 
ca un prim pas în infor
marea și transpunerea în 
practică a prevederilor 
legii asigurărilor sociale 
de sănătate.

S-a subliniat nece
sitatea apucării întocmai a 
legii și a privirii ei cu 
încredere, s-au clarificat 
numeroase neînțelegeri 
ce au creat neliniște și 
care au dat naștere ia 
unele interpretări.

(E.S.)
N.R. Pe această temă, 

ziarul nostru va reveni și 
cu alte articole, care vor 
explica în detaliu moda
litățile privind alegerea 
medicului de familie de 
către asigurați.

Doru Gaița a afirmat că 
fostul monarh nu are nici un 
drept să discute despre 
succesiune și să numească 
moștenitori, acest gest 
însemnând o negare a 
actualei Constituții a 
României.

Dl deputat Gheorghe 
Ana a făcut o analiză a 
stării economice în care se 
află țara, reclamând 
necesitatea unor programe 
coerente de reformă. Valea 
Jiului, Hunedoara și Călan 
sunt zone care au nevoie 
de o reformă reală, care să 
țină cont și de aspectele 
sociale. Eliminarea Parla
mentului din viața politică 
prin sistemul de ordonanțe, 
practicat de Guvern, a fost 
un alt subiect discutat. 
PDSR consideră că este 
încălcată cu bună știință 
legea fundamentală a Ro
mâniei, făcându-se primii 
pași spre o dictatură a 
majorității.

în opinia reprezen
tanților PDSR, pentru 
actuala stare de lucruri din 
țară sunt răspunzători nu 
numai cei ce se află astăzi 
la guvernare (cei ce s-au 
aflat ieri n-au nici o vină, 
sunt imaculați! - n.n.), ci și o 
parte a presei care a 
susținut tacit actuala 
politică guvernamentală. 
Cum adică tacit?

Andrei NiSTOR^

avea ca finalitate o apropiere, dat 
fiind faptul că au doctrine asemă
nătoare, rămâne ile văzut. Cert 
este că în coaliția de guvernare 
lucrurile nu merg deloc bine, o 
ruptură fiind aproape inevitabilă. 
In acest caz, PD va avea cu sigu
ranță nevoie de alți alinți. Ten
dința de unire a forțelor celor 
două partide la nivel teritorial 
poate fi semnalul unei apropieri 
fi la nivel central. Tom! este posi
bil, doar PD s-a desprins din 
PDSR! (A.N.). X

(Urmare din pag. 1)

înrăutățirea standardului de 
viață.

Bursa din Sofia s-a 
redeschis în octombrie, 
după un an de absență care 
a reflectat profunda criză 
economică din țară - și va 
dura încă un timp până ce 
volumul tranzacțiilor va 
crește. Următorul an va fi, 
însă, primul, de la începutul 
tranziției, în care pentru 
Bulgaria se profilează o 
perspectivă macroeco
nomică "bună pe toate 
fronturile", conform ex- 
perților de la ING Barings. 
După scăderi ale P/B cu 
11% în 1996 și (estimat) cu 
7% în 1997, economia 
bulgară ar putea crește, în 
opinia acelorași experți, cu 
circa 3,5% în acest an.

r

CONCURS CU
PREMIA AL

DIRIGINȚILOR 
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 COMUNA 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 diri- 

ginților 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 zia
rul nostru este de 8000 de lei/lună plus taxele poștale.

Recâștigarea încrederii în 
piața bulgară, după multe 
luni de haos economic și 
politic, a fost consecutivă 
introducerii, în iulie, a unui 
regim monetar strict, res
pectiv a comisiei monetare 
care a fixat paritatea levei 
ia 1.000/1 marcă germană.

Piețele de capital din 
Polonia și Republica Cehă 
- de departe mai dezvoltate 
și mai stabile - au constituit 
anui trecut mari deza
măgiri pentru investitorii 
străini. în schimb, piața 
ungară a strălucit, atât în 
1996, cât și în 1997, 
susținută de unele din cele 
mai solide fundamente 
economice din ansamblul 
țărilor central și est- 
europene.

j

lată o constatare unanim 
recunoscută privind starea străzilor 
și a trotuarelor din municipiul 
Deva, situație de la care nu fac 
excepție nici celelalte orașe sau 
municipii din județul nostru. Cu 
toate asigurările date de către 
actualele administrații locale în 
campania electorală, din care se 
desprindea limpede preocuparea 
pentru a schimba fata localităților și 
a răspunde nevoilor reale ale 
alegătorilor și cetățenilor, asistăm 
cum asemenea obiective au fost 
abandonate cu seninătate. Cel 
puțin în privința stării arterelor 
interioare de circulație așa se 
prezintă lucrurile, drept argumente 
ale neputinței, invocându-se lipsa 
fondurilor bănești pentru a se 
putea face simțită prezența unei 
intervenții în scopul ameliorării 
situației. Pe undeva, partial, s-ar 
putea da crezare "scuzelor", dar 
atunci cum să apreciem 
promisiunile electorale rămase fără 
acoperire? De ce în bugetele 
locale nu se acordă oare prioritate 
problemelor stringente care 
vizează îmbunătățirea condițiilor 
de viață, confortul cetățenilor și, de 
ce nu,' estetica localităților?

Cum la sfârșit și început de an 
am avut parte, din abundență, de 
precipitații sub formă de ploaie, au

ÎN CĂUTAREA POLITEȚII
■

N-o găsesc. Am căutat-o ' 
peste tot pe unde am bănuit 
că s-ar fi putut ascunde. 
Degeaba! Am bănuit că s-a 
ascuns în antecamera unui 
director și am intrat s-o caut. 
Speram că politețea va lua 
chipul destins al unei tinere 
secretare și, cu o voce caldă, 
ptihă de respect, mă va invita 
să iau loc pe scaun în 
așteptarea clipei când masiva 
ușă, capitonată, se va 
deschide și vom fi poftiți 
înăuntru. Dezamăgire!

Am căutat-o apoi în spa
tele unui ghișeu, de unde 
așteptam răspunsul la între
barea mea. Cuvintele-mi, 
suspendate undeva într-un 
ungher, au rămas fără răs
puns fiindcă "politețea" 
n-avea urechi de auzit și ochi 
de văzut. Era absorbită de 
relatarea colegei de vizavi 
despre modă și o poveste de 
amor.

Poate am s-o găsesc ia 
cabinetul medical. Nici vorbă! 
La unu! n-a sosit încă me
dicul, pe ușa altuia abia a 
intrat o soră imaculată, cu 
ceștile aburinde de cafea, la 
a! treilea s-au epuizat bonu- 

^rile și nu suntem luați în

ieșit la iveală, mai mult ca 
oricând, atât adâncirea cât și 
înmulțirea gropilor preluate de la 
fosta putere. Dacă am fi avut 
zăpadă, desigur că totul ar fi fost 
ascuns până la primăvară.

Despre o serie de situații 
concrete s-a mai scris în ziarul 
nostru, însă singura reacție a 
administrației locale a fost cea a 
tăcerii depline și ignorării totale 
asupra celor semnalate. Așa se 
explică de ce și acum, aproape 
fără excepție, în toate zonele 
municipiului Deva găsești gropi 
la tot pasul, atât în carosabil, cât 
și în trotuare, bălțile putând fi cu 
greu ocolite de către 
autovehicule sau de pietoni N-ar 
trebui, ca urmare, să fie făcute 
nominalizări, exemple găsindu- 
se unde vrei și unde nu. 
Readucem, totuși, în atenție ca 
fiind într-o stare mai avansată de 
degradare aleile Transilvaniei și 
Neptun, zonele depozitelor și 
autogării, multe și multe altele pe 
care oricine le poate vedea 
oricând dacă dorește acest 
lucru. Importante sunt însă 
măsurile așteptate pentru 
remedierea acestei stări de 
lucruri. Cu cât efectul acestora 
se va face mai repede simțit, cu 
atât este mai bine. (N.T)

MM CUMl 
MAI USCAT

Trebuie să recunoaștem 
cu toții că în Deva, în ultima 
vreme, curățenia cam lasă 
de dorit. Dacă străzile.^ 
principale sunt cât de cât 
măturate, ceie din cartierele 
mărginașe sau aleile dintre 
blocuri nu sunt prea des 
,, luate la ochi” de lucrătorii 
de la salubritate. Nici nu au 
cum, având în vedere 
,,stilul" în care lucrează 
aceștia. Dacă a ține cu două 
degete și a trage după tine 
un măturoi înseamnă a face 
curățenie, atunci nu ne mi
răm de ce este atâta mizerie 

^pe străzile municipiului. (A.N.f 

seamă.
Am intrat și într-un 

magazin sperând că, în 
condițiile concurenței, vom 
găsi atâta politețe și 
amabilitate încât nu vom 
avea ce face cu ele, că vom 
fi trași de mânecă spre a ni 
se oferi sortimente, 
modele, culori, calitate. Dar 
domnișoara de la tejghea 
n-avea timp de așa ceva. își 
farda ochii, ascultând o 
cunoștință ce-ipovestea de 
excursia la Istanbul.

...am întâlnit-o, în cele 
din urmă, printre oameni 
simpli, modești, cinstiți. 
Cei care-și dau respectul 
cuvenit, nu sfidează și nu 
intră în față chiar dacă-i 
cunoaște pe patron, pe 
funcționar, pe dentist, pe 
vânzător sau pe bijutier.

Printre cei care 
prețuiesc mai mult decât 
banul înzestrarea spiritului 
și curățenia sufletească. 
Dar numai pentru o clipă a 
apărut: aibă, strălucitoare, 
gingașă, dar firavă. Au 
risipit-o cei fără scrupule. 
Cei cu obrazul gros, ce-și 
fac loc cu coatele. Păcat.

Vali ARDELEAN U .
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