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Prioritare în aplicarea legii asigurărilor sociale de sânâtate

- Die director, Direcția 
sanitară a județului Hune
doara s-a antrenat într-o 
cuprinzătoare activitate 
pentru aplicarea preve
derilor Legii asigurărilor 
sociale de sănătate, a 
Ordinului nr. 1011 din 27 
decembrie 1997. Ce se în
treprinde în această pri
vință?

- Imediat după apariția 
Ordinului Ministerului Sănă
tății de la sfârșitul lunii trecute 
și a proiectului metodologiei 
de aplicare a lui, s-au luat 
măsuri de multiplicare și 
transmitere în teritoriu, la 
toate unitățile sanitare cu 
personalitate juridică, dar și 
organismelor județene - Pre
fectură, Consiliul județean, 
regiilor din minerit, unităților 
din industrie care au dis
pensare medicale ș.a. copiile 
acestor documente precum și 
a Legii asigurărilor sociale de

Joi (15 ian.), la 
Galeriile de Artă „Forma” 
din Deva va avea loc 
lansarea volumului de 
poezii „Cubul oral”, al 
autorului Claudiu 
Târnoveanu. Acest mo
ment, ce va începe la ora 
18,00, va fi urmat de o 
„Seară Eminescu”, cu 
muzică și evident cu 
multă poezie. (G.B.) 

sănătate. La numai câteva zile 
de la primirea lor, după ce au 
fost studiate, Direcția sanitară 
județeană a organizat la 
Prefectură, în prezența dlui 
prefect Pompiliu Budulan și a 
dlui subprefect Nicolae 
SegesvaFi, o consfătuire la

Convorbire cu dl dr. loan Rău, director al 
Direcției sanitare a județului Hunedoara

care au luat parte repre
zentanți ai Colegiului medicilor 
și ai sindicatului “Sanitas”, de 
la Administrația financiară, 
factorii din conducerile unită
ților sanitare din județ - 
directori, contabili și respon
sabilii birourilor resurse 
umane, cărora, directorii, șefii 
serviciilor de la Direcția sani
tară le-au prezentat apro
fundat, pe larg, măsurile ce 
trebuie întreprinse în teritoriu 
pentru ca să înceapă peste tot 

A

în județ înscrierea pe lista 
pacienților, noi, considerând 
listarea ca un prim pas în 
implementarea Legii asigu
rărilor sociale de sănătate 
prezentând modalitățile de 
aplicare a legii și ordinului 
amintite anterior. în consfătuire, 

având un pronunțat caracter 
de lucru, s-au dat răspunsuri 
la o seamă de întrebări, s-au 
făcut anumite precizări absolut 
necesare.

- Ce au vizat în mod 
deosebit întrebările?

- Au fost într-adevăr multe 
intervenții, colegii noștri și-au 
exprimat păreri, neclarități și 
au pus multe întrebări. Și ne
am bucurat, fiindcă am 
constatat interes din partea 
colegilor noștri, pentru reforma

FLASH
Pentru ‘98

între numeroasele obiective ce 
și le-a propus ,.Federalcoop" 
pentru 1998 este și asigurarea 
graduală a modernizării întregii 
baze materiale, astfel încât 
imaginea cooperației de consum 
să fie luminoasă, să-și onoreze 
vechimea și tradiția. Se vor aloca 
în acest scop 900 de milioane de 

XJei pentru anul în curs. (E.S.) 

în sănătate, faptul că au 
lecturat cu atenție legea, 
Ordinul Ministerului. între
bările au vizat amănunte 
despre asigurarea persoa
nelor, calitatea și drepturile 
lor, serviciile medicale (asis
tența medicală primară și de 
specialitate) ce se vor oferi 
pacienților, procedura de 
alegere a medicului de 
familie - medic generalist 
say pediatru, selectarea 
medicilor în cazul depășirii 
necesităților stabilite și alte
le. Bineînțeles că s-a dis
cutat concret la fiecare între
bare, la câteva vom cere și 
noi lămuriri la minister, dar 
noi âm pus accent pe nece
sitatea demarării procesului 
înscrierii pe liste a asigu- 
raților, ca un pas important 
în aplicarea legii asigurărilor 
sociale de sănătate.

_______Sa/w? CERBU
(Continuare în pag. 3)

Mărfuri de calitate, 
accesibile

Magazinul ,,Clio" al S.C. ,,Elda 
Prest Serv.” SRL Deva, situat pe 
bulevardul „Decebal”, este 
aprovizionat în permanență cu 
articole cosmetice, ciorapi și 
detergenți. Din gama ,,Kost”, cum 
relata dna Tatiana Olariu, patron 
asociat, se află în vitrinele 
magazinului rujuri cu 13900 lei, ojă 
cu 9200, creioane dermatograf cu 
9800, truse fard cu 20900, fond ten 
cu 24500, rimeluri cu 23900 lei. Nu 
lipseau nici ciorapii italieni, cu fir 
lycra, la 14500 lei perechea.

- Die colonel, prezentați 
vă rugăm un scurt bilanț al 
activității în anul recent 
încheiat.

- în anul 1997 activitatea 
pompierilor militari din județul 
nostru s-a concretizat prin 
îndeplinirea cu eficiență și 
profesionalism a misiunilor de 
prevenire și stingere a 
incendiilor în cadrul zonei de 
competență. Pe linia prevenirii 
au fost executate 1723 de 
controale constatându-se 
5423 nereguli și încălcări ale 
normelor de p.s.i. Au fost 
aplicate amenzi contra
venționale în valoare de peste 
195 milioane lei. De remarcat 
faptul că din totalul celor 5423 
nereguli, aproximativ 2390 au 
fost înlăturate pe loc, 
contribuind în acest mod la 
eliminarea imediată a unor 
potențiale cauze de incendiu.

- Despre intervenția la 
incendii ce putem spune?

- O latură importantă a 
activității noastre a constituit- 
o intervenția la incendii, 
numărul acestora fiind de 172 
în care și-au pierdut viața 6 
persoane. Au fost distruse 
bunuri materiale care 
depășesc 1,5 miliarde lei.

Un aspect important al 
acțiunilor desfășurate pentru 
stingerea incendiilor îl con
stituie salvarea a numeroase 
vieți omenești și de bunuri 
materiale însumând peste 10 
miliarde lei.

- Destul de putină lume 
știe că pompierii au 
intervenții la inundații și alte 
calamități.

- în perioada de referință 
unitatea pe care o comand a 
desfășurat 86 acțiuni de 
înlăturare a urmărilor

ATENTIE LA... GRIPĂ!
Riscul apariției unei epide

mii de gripă, în condițiile tempe
raturilor anormal de ridicate 
pentru această perioadă a 
anului, rămâne destul de ridicat, 
a declarat dr. Viorel Alexan- 
drescu, șeful Centrului Național 
de Referință pentru Gripă 
(CNRG) din cadrul Institutului 
Cantacuzino-București.

Cumpărătoarele apreciau că 
prețurile sunt accesibile. (E.S.)

Cele mai mici prețuri!
Se pare că cele mai mici prețuri 

în organizarea revelionului '98 au 
fost la ,,Siderurgica" Hunedoara. 
Cei 100.000 lei de persoană s-au 
plătit în rate de mai bine de 700 de 
siderurgiști.

Sindicatul și conducerea 
societății au organizat revelioane 
la Complexul Cinciș, Cantina Res
taurant, Blocul 2 Central, Clubul 
„Siderurgistul" și Complexul de 
odihnă Rîușor. (V.N.) 

provocate de inundații pe 
râurile Mureș, Cerna, Strei, 
Criș, Orăștioara și altele. Pe 
timpul acestor misiuni am 
intervenit pentru salvarea 
oamenilor și a bunurilor 
materiale agonisite timp de 
o viață. Exemplificăm în 
acest sens acțiunile din 
Hunedoara (la 8 gospodării), 
Pricaz (8 gospodării), 
Sântandrei (8 gospodării), 
subsol Spital Municipal Brad, 
S.C. SANSERE Sântandrei 
și altele.

- Dotarea tehnică este 
la nivelul cerințelor?

- Dotarea tehnică ne 
permite îndeplinirea în bune 
condiții a misiunilor pe care 
le avem și aceasta numai 
datorită faptului că o echipă 
de oameni inimoși care 
aparțin atelierului nostru de 
reparații auto se străduiește 
să mențină în stare de 
funcționare la parametrii 
optimi a mașinilor de luptă, 
deși majoritatea acestora și- 
au îndeplinit norma de 
folosință.

- Cum își exercită 
personalul unității 
misiunile de prevenire a 
incendiilor pe teritoriul 
județului?

- In afara activităților de 
control pe care le desfășoară 
permanent, trebuie men
ționat faptul că în anul 1997 
au fost organizate și alte 
acțiuni care au contribuit în 
mod substanțial la înlă
turarea numeroaselor cauze 
de incendii. Este vorba de 
activități de instruire pe linie 
de p.s.i. a primarilor, 
acordarea de asistență 
tehnică de specialitate 
consiliilor locale și comisiilor 
de administrație ale agenților 
economici, înființarea unor 
servicii de coșerit la unele 
comune ca: Zam, Buceș,‘ 
Lunca Cernii, precum și 
eliberarea unui număr de 
2112 documente de avizare 
și autorizare p.s.i.

- Câte subunități de 
pompieri există în județ?

- Până în anul 1995 au 
existat 4 subunități în 
municipiile Deva, Hune
doara, Petroșani și Orăștie.

Valentin NEAGU

(Continuare în pag. 2)

Până în prezent, la nivel 
național nu a fost semnalat nici 
un focar de gripă și nici o 
creștere alarmantă a numă
rului cazurilor de infecții acute 
respiratorii. Totuși, specialiștii 
Institutului Cantacuzino 
recomandă persoanelor care nu 
s-au vaccinat împotriva gripei 
să o facă în cel mai scurt timp.

Modernizare >
în piața „Obor" din Hunedoara 

se află în plină desfășurare 
mozaicarea halei unde se desfac 
legume și fructe, lactate, produse 
alimentare ș.a. Lucrarea o 
efectuează ICSH care va repara 
și ușile, geamurile ș.a. Adminis
trația pieței are în atenție și 
sistematizarea spațiului pus la 
dispoziția vânzătorilor de mărun- 
țișuri ș.a. (Tr. B.)_____________

FLASH
' ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:

• în atenția consumatorilor de gaze 
naturale • Club T • Cei mai buni sportivi 
hunedoreni ai anului 1997 • Mică și mare 
publicitate • Horoscop • Programe TV
\.

• ANUNȚ
Guvernul intenționează ca după impozitul pe 

venit să introducă și impozitul pe plecat.

' ÎN EDIȚIA DE MÂINE:
• Porni Luceafărul... • Statornicii • De 

mână cu zeița înțelepciunii • Colecția 
familiei Ceaușescu • Agenda 2000 • Record 
trist • Pulsurile Devei • Horoscop 
• Programe TV y
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Deprecierea leului nu are ca 
bază un fundament economic

MISIUNI Șl OBLIGAȚII NOI 
PCNTRU POMPIERII

Asociația Națională a 
Exportatorilor și Importatorilor 
din România (ANF.IR) consideră 
că scăderea din ultimele zile a 
monedei naționale în raport cu 
dolarul nu are un temei real eco
nomic, creșterea cursului punând- 
o pe seama speculațiilor și a lipsei 
unei intervenții prompte a BNR.

“In loc să caute explicații în 
afara perimetrului bancar, BNR ar 
fi trebuit să nu scape din mâini 
seismul de pe piața valutară. 
Salutăm semnalul de ultimă oră 
al băncii centrale, numai că 
intervenția anunțată se cerea 
materializată încă de la primele 
semnale ale puseului. Au fost fa
cilitate astfel jocurile unor

Dl Mircea Muntean, 
primarul municipiului Deva, 
a afirmat recent că unul 
dintre obiectivele impor
tante ale echipei executive 
pentru anul 1998 este înlo
cuirea tuturor lampadarelor 
pentru iluminatul public.

NU NUMAI AȘA
Din satul Abucea, 

comuna Dobra, am primit o 
scrisoare încărcată de 
semnificații. După ce a urat 
ziariștilor, acum la început 
de an, toate cele cuvenite, 
autorul scrisorii, dl P. loan 
trece la subiectul propriu- 
zis propus spre abordare. 
Făcând o radiografie a 
satului, în scrisoare se arată 
că aici își mai duc viața, cu 
bune și cu rele, mai puțin de 
30 de familii care sunt for
mate aproape numai din 
oameni trecuți de 60 de ani.

înfruntând greutățile, 
fiecare are grijă să își cultive 
pământul, să crească 
animale, ba să mai 
sădească și câte un pom, 
așteptând fiecare să-și 
îndulcească viața cu 
fructele pe care speră să le 
obțină cât o mai trăi. Ca să 
nu-i lipsească elementul lo
cal, respectiv concretul, 
sunt nominalizați câțiva 
săteni, buni gospodari și 
lucrători ai pământului, între 

^care îi amintim pe losif

MIERCURI
14 IANUARIE

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a (r) 9.00 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Patinaj 
artistic CE: proba de perechi 
- programul scurt (r) 13.00 
Dosarele istoriei (do/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Medicina pt. 
toți 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
129) 19.50 Agenda Muzelor 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 
Patinaj artistic CE: proba de

perechi - program liber ales 

«actori» nu lipsiți de interese, în 
condițiile în care jucătorul princi
pal - BNR - avea la îndemână și 
mijloacele necesare, dar și 
suportul legal să intervină”, se 
arată într-un comunicat, semnat de 
Mihai lonescu, director executiv 
al ANEIR.

lonescu respinge explicațiile 
oferite de BNR și alți analiști 
pentru creșterea rapidă a cursului, 
respectiv criza politică, jocul 
importatorilor, speculațiile de la 
casele de schimb.

“Cine poartă răspunderea? 
Criza politică invocată? Nici 
vorbă. România a traversat 
tensiuni politice mult mai acute 
decât conflictul Băsescu-Ciorbea,

Cele aflate în fața Spitalului 
Județean au fost deja 
înlocuite, noile lămpi, așa- 
numitele „anti-vandal”, 
oferind o mai mare 
rezistență și costuri mai 
mici pentru întreținere. 
(A.N.)

Șa ragă, Roman Tripa, 
Romanuț Bisorca, Cornel 
Negru, Aurel Scorobete, 
Adam Tri fu.

in contrast însă este 
adus în discuție și gestul 
oarecum deplasat al diui 
Viorel Marian, din aceeași 
localitate. Ca salariat 
necalificat la drumuri, nu 
se știe precis dacă a avut 
sau nu aprobare de ia 
cineva mai mare sau mai 
de sus, numitul salariat a 
tăiat un nuc de pe mar
ginea drumului (aceștia 
fiind plantați cu peste zece 
ani în urmă de către elevii 
școlii din Dobra), cu 
scopul de a-i descuraja pe 
cei tentați să mai adune 
nuci din pomul respectiv, 
întrebarea ce se pune în 
acest caz este aceea dacă 
este bine sau nu ca să 
procedeze la fel și alți 
cetățeni, fie ei sau nu 
salariațila drumuri, cerân- 
du-se să fie luate măsuri 
pentru a curma un aseme- 
nea comportament. (N. T.).^ 

(d) 23.45 Jurnalul de noapte 
0.00 Cultura în lume. 
Universul poveștilor nordice

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 9.45 Portrete în acvaforte 
(r) 10.15 Teleenciclopedia (r) 
11.05 Alfa și Omega. Pelerini 
la Westminster (II) 11.35 D.a. 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Arhive românești (r)
13.30 Portret în oglindă (r) 
14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Patinaj artis
tic CE: proba individuală 
masculină - programul scurt 
(d, Milano) 19.10 Club 2020 
(em. de știință) 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 13) 21.00 Avocatul 
poporului 22.00 Tinerețe 

fără ca leul să tremure. 
Importatorii au mărit cererea de 
valută? Fals. Puterea de 
cumpărare a românilor a scăzut 
atât de mult, încât importatorii 
au devenit extrem de prudenți 
când comandă aducerea de 
mărfuri în România. Și apoi, ce 
importator și-ar dori să cumpere 
dolarul mai scump? Nici 
explicația cu speculațiile de la 
casele de schimb nu stă în 
picioare, atât timp cât ponderea 
tranzacțiilor la respectivele 
ghișee sunt insignifiante, în 
comparație cu volumul ge-neral 
al schimburilor valutare”, se 
mai arată în comunicat.

40% DIN
PREȚUL 

BENZINEI - LA
TRANSPORTURI

Ministerul Transporturilor 
intenționează să propună 
Guvernului majorarea cotei 
taxei destinate modernizării 
drumurilor din prețul benzinei, 
de la 25% la 40%, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul Transpor
turilor Traian Băsescu.

Măsura este necesară supli
mentării fondurilor destinate 
lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a drumurilor 
naționale, nivelul sumelor 
încasate din taxele aplicate în 
prezent, pentru realizarea 
acestor lucrări, fiind considerat 
insuficient, a declarat Băsescu.

Dănilă Bucșa, directorul 
general al Administrației 
Naționale a Drumurilor, a 
declarat agenției MEDIAFAX 
că, în prezept, toate statele 
vecine României practică un 
nivel al taxelor pentru drumuri 
din prețul benzinei superior 
celui din ’România. Spre 
exemplu, în Ungaria se aplică o 
taxă de 45% din prețul 
benzinei.

Fondul special al drumu
rilor publice este alimentat, 
alături de taxa din prețul 
benzinei, și de taxa de 5% din 
prețul autovehiculelor noi, 
precum și de taxa de utilizare a 
drumurilor publice.

furată (dramă SUA 1996)
23.35 Meridianele dansului

ANTENA I
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 Vânătorul 
vrăjit (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) 16.00 Onyx 
- culorile muzicii 17.00 Onyx 
Music - Muzica de vis 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Inde
pendence (f.ist. SUA 1987)
21.30 Doctor Bramwell (s, ep. 
17) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

MILITARI
(Urmare din pag. 1)

Având însă în vedere că în 
statele dezvoltate repartizarea 
acestora se face după numă
rul de locuitori am decis 
înființarea altor 7 la Brad, 
Urica'ni, Ilia, Dobra, 
Orăștioara, Geoagiu și Râu de 
Mori. Acest lucru a făcut parte 
din procesul de reformă la 
care ne-am angajat și noi 
pompierii hunedoreni. De 
remarcat faptul că, deși 
bugetul de austeritate ne-a 
creat mari probleme, am reușit 
să dăm în funcțiune până în 
prezent 4 din cele 7 subunități, 
urmând ca în anul 1999 sa 
încheiem această activitate 
care va contribui în mod 
substanțial la reducerea 
timpilor de intervenție, deci 
implicit la limitarea efectelor 
produse de incendii, calamități 
naturale și catastrofe.

- Ce probleme ridică 
incendiile produse în mediul 
rural?

- Starea unor drumuri, 
pantele mari, lipsa surselor de 
apă și a legăturilor telefonice 
ne creează multe probleme în 
cazul în care trebuie să 
intervenim la incendiile 
produse mai ales în zonele 
izolate din județ. De aceea, în 
astfel de situații un rol deosebit 
de important il au cetățenii și 
organele administrației locale 
care trebuie să acționeze în 
egală măsură atât în domeniul 
prevenirii unor eventuale 
incendii precum și în stingerea 
acestora dacă se produc. în 
mod sigur în perioada 
următoare vor fi luate măsuri 
concrete pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate mai 
sus. De fapt în ceea ce 
privește starea drumurilor sau 
a legăturilor telefonice s-au 
realizat progrese importante și 
în localitățile județului nostru.

- Se vorbește țpt mai 
mult despre demilitarizarea 
pompierilor. Care este 
situația?

- Deși vehiculată în ultima 
perioadă de timp prin 
mijloacele mass-media, 
această problemă nu poate fi 
transpusă în practică foarte 
curând în ceea ce privește 
arma pompieri din motive de

■natură tehnică și organi
zatorică. Desigur că atunci 
când se va realiza va fi atât în 
folosul nostru precum și al 
comunității din care facem 
parte. în funcție de modul în 
care ne facem datoria 
cetățenii, împreună cu orga
nele administrației locale vom 
contribui nemijlocit la dotarea, 
cazarea și echiparea cores
punzătoare a subunităților de 
pompieri. Dar, pentru că

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld 
(s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului(s) 12.00 
De partea legii (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea cultura (r)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 24) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Perfect Strangers (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Shoot 
the Moon (dramă SUA 1982) 
22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 23) 23.15 
Știrile PRO TV 23.45 Pro și 
Contra cu O. Paler 0.15 
Nemuritorul (s) 

această chestiune aparține 
în exclusivitate forurilor 
superioare este bine să 
așteptăm ce se va hotărî în 
perioada următoare iar noi 
ne vom supune deciziilor 
adoptate.

- Au fost stabilite noi 
atribuții pentru unitățile de 
pompieri. Care sunt 
acestea?

- Modificarea legislației 
în domeniu a determinat 
introducerea unor misiuni și 
obligații diferite de cele 
avute până în prezent. 
Astfel, în temeiul art.19 din 
Legea nr.121 privind orga
nizarea și funcționarea cor
purilor pompierilor militari, 
unitățile și subunitățile 
noastre pot presta contra 
cost, la cererea persoanelor 
fizice și juridice, unele 
servicii. Mă refer la supra
vegherea măsurilor de 
prevenire și asigurarea 
intervenției pentru stingere 
la târguri, expoziții, manifes
tări culturaî-sportive, 
activități de filmare, încer
cări, experimentări și verifi
cări privind combustibilitatea 
și comportarea la foc, efica
citatea și fiabilitatea insta
lațiilor și mijloacelor tehnice 
de p.s.i. De asemenea, 
asigurăm consultații, asis
tență tehnică de specialitate 
și studii, verificări ale 
documentațiilor, precum și 
verificări la fața locului, 
privind protecția împotriva 
incendiilor. Putem efectua 
apoi transport de apă și 
evacuarea apei din 
subsolurile clădirilor sau 
fântâni, efectuarea de lucrări 
la înălțime, colectarea sau 
îndepărtarea unor produse 
poluante și repararea și 
verificarea unor mijloace 
tehnice de p.s.i.

- Cum se realizează 
cooperarea cu celelalte 
organe și instituții ale 
statului pe plan județean?

- Trebuie spus că fără o 
strânsă colaborare între 
unitatea noastră și alte 
unități ale M.l. și M.Ap.N., 
precum și cu prefectura 
județului, organele adminis
trației publice locale sau alte 
instituții descentralizate ale 
statului, misiunile pe care le 
avem ar fi fost imposibil de 
îndeplinit la parametrii 
normali. De aceea tin să 
mulțumesc pe această cale 
tuturor celor care în anul 
1997 ne-au sprijinit în 
activitate, dorind în același 
timp ca în viitor această 
.colaborare să fie și mai 
rodnică.

PRO TV - DEVA '
06.00-06.45 Program

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale 

(r)
10.00-10.30 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe 

scurt
18.05-18.25 No com

ment - realizator Alin Bena
22.00-22.15 Știri locale

ANTENA I
-DEVA

08.00-08.15 Știri (r)
17.30- 17.45 interviul 

săptămânii
17.45-18.00 Știri
19.30- 19.45 Știri (r) 

 \ y

îltte»CeR
Miercuri, 14 ianuarie

O BERBEC
(21.III-20.IV)

Randament maxim în 
tot ce faceți. Inspirația vă 
ajută la luarea unor decizii 
ce se vor dovedi eficiente. 
Relațiile cu șefii sunt 
bune. Totul e să nu vorbiți 
prea mult.

O TAUR 
(21.IV-21.V)

Renunțați la romantism 
și treceți la fapte practice. 
Șansa unui câștig din 
afaceri rentabile este 
foarte ridicată azi.
Z) GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Vă surprinde și vă 
emoționează un telefon 
de la o persoană dragă. 
Veștile bune primite vă 
fac să vă simțiți în al 
nouălea cer, dar fiți dis
cret că e mai bine.
O RAC 
(23.VI - 23.VII)

Folosiți sfaturile pri
mite de la o rudă mai în 
vârstă, căci veți avea 
probleme cu cei din jur. 
Informația economică 
aflată rețlneți-o căci poate 
fi folositoare.
O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Posibil ca partenerul 
dv să aibă unele realizări 
financiare. încrederea pe 
care i-o acordați îl ajută în 
afaceri. N-ar fi exclus să
aveți unele probleme de 
sănătate.
O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Deși nu vă merge rău, 
sunteți depășit de mul
țimea activităților progra
mate. Familia vă ajută. 
Evitați deciziile afective, 
căci nu sunteți în măsură 
să fiți obiectiv. 
O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Sunteți optimist pentru 
că relațiile cu persoana 
iubită evoluează cum v-ați 
dorit. Aveți idei extra
ordinare, dar păstrați-le, 
deocamdată, pentru dv. 
Nu investiți.
□ SCORPION 
(24.X-2l.XI)

Ați putea ajuta cu bani 
un prieten bolnav. Pentru 
a rezolva trebuie să faceți 
o mulțime de drumuri. 
Aveți o surpriză din partea 
partenerului de viată. 
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Ziua e favorabilă
reluării relațiilor cu per
soane aflate la mare 
distanță. Pentru timpul 
liber ar fi nimerite 
activitățile artistice. Des- 
tăinuiți-'vă jurnalului per
sonal.
O CAPRICORN 
(21.XII- 19.1)

Pentru planurile dv 
îndrăznețe ziua e opor
tună. Dacă vreți să 
obțineți sprijin, fiți mai 
modest. Surpriza zilei ar 
putea fi o sumă de bani ce 
se întoarce la dv. 
O VĂRSĂTOR 
(20.1- 18.11)

Cât stați bine cu banii, 
plătiți-vă datoriile. Dacă 
doriți să ieșiți în lume și 
nu aveți timp prea mult, 
invitați persoana iubită la 
o cafea. Nu neglijați 
aspectul dv exterior. 
O PEȘTI 
(19.11-20. III)

La slujbă șeful vă 
așteaptă _ cu o nouă 
lucrare. întâlnirea de 
afaceri se va dovedi 
deosebit de fructuoasă 
dacă nu sunteți prea 
combativ.
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CEI MAI BUNI SPORTIVI 
IIUNEBORENI AI ANULUI 1997

La jocurile olimpice La jocurile neolimpice

(continuare din pag. 1)

- Deci, ce este impe
rios necesar să se facă a- 
cum, în perioada imediat 
următoare?

- Atât noi, de la județ,

dacă vor să rămână în 
continuare ca medici la

județului nostru. Doctorul 
de familie va deveni în mul-

unitatea respectivă, sau 
doresc să devină medici 
de familie. Pot să-și 
întocmească liste proprii 
de pacienți și medicii de

te cazuri prietenul cel mai 
apropiat al familiei. El va 
îngriji viitorul membru al fa
miliei de la naștere, până 
la bătrânețe...

1. Mihai Leu, loc onorific pentru perfor
manțele obținerii titlului de dublu campion 
mondial la box profesionist, categoria semi- 
mijlocie versiunea WBO.

2. Florin Goleșie, Constructorul Hune
doara, Campion mondial și medaliat cu 
argint și bronz la CM '97.

3. Ionela Bungărdean, CSS Cetate De
va, locul 3 la 5000 de metri juniori, Campio
natele europene.

4. Gheorghe Condureanu, Jiul Petrila, 
locul 6 la Campionatele europene, seniori.

5. Denisa Costescu, Centrul DJTS De
va, tineret, locul 1 la 3000 metri, Jocurile 
Francofone, multimedaliată la competițiile 
naționale.

6. Stefan Paraschiv, Clubul Siderurgica 
Hunedoara, locul 1 ia 110 m garduri, juniori, 
Jocurile Balcanice.

7. Maria Olaru, CSS Cetate Deva, multi
medaliată la competițiile naționale și inter
naționale de juniori.

8. Gigi Pușcă, AS Minerul Aninoasa, locu
rile 1 și 2 la Tir cu arcul, la campionatele 
naționale, medaliat la Campionatele inter
naționale ale României.

9. Moravan Suraj, CSS Deva, campion 
național, component al lotului național de 
juniori, locul 1 la Campionatele interna
ționale ale Ungariei.

10. Gabriel Mășinistru, Clubul Siderur
gica Hunedoara, locul 1 la 400 de metri, la 
campionatul național.

1. Cătălin Pruteanu, AS Constructorul 
Hunedoara, locul 1 în Campionatul național 
de seniori la karate.

2. Remus Biji, AS Constructorul Hune
doara, locul 2 la Campionatele europene.

3. Alina Cupeți, AS Constructorul Hune
doara, locul 3 la Campionatele europene 
cădeți.

4. Leontin Ciortan, Jiul Petroșani, multi
plu campion național la navo-modelism.

5. Elena Vizitiu, Jiul Petrila, multiplă 
campioană națională la alpinism.

6. Adrian Macsim, ASA Aurul Brad, multi
plu campion național la aeromodele, se
niori.

7. Mădălina Gogânțiu, CSS Cetate Deva, 
campioană națională și internațională la 
gimnastică aerobică.

8. Felicia Pantelimon, Radioclubul jude
țean - Deva, multiplă campioană națională 
la goniometrie.

9. Raluca Pășcuță, AS Parângul Lonea, 
locul 2 la Campionatele naționale de ju
niori.

10. Echipa de șah a clubului din Deva, 
promovată în anul 1997, în Divizia A.

cât și colegii noștri din teri
toriu, vom face mai larg 
cunoscute prevederile le
gii, atât prin contactul di
rect cu cetățenii, cât și prin 
mass-media, drepturile ca
re le au pentru libera ale
gere a medicului de familie 
preferat. Așa cum am mai 
precizat, în prima fază să 
se clarifice care dintre me
dici au dreptul să întoc
mească listele. Este vorba 
despre medicii de medicină 
generală care își desfășoa
ră activitatea în cabinetele
medicale de medicină ge
nerală din cadrul dispen
sarelor medicale rurale și 
urbane. Funcția de medic 
de familie o poate exercita
medicul de medicină ge-
nerală care optează pentru 
aceasta, iar cei care își 
practică meseria în alte 
unități și instituții publice 
își pot exprima opțiunea 
până la 31 ianuarie a.c.

Acestor minunați sportivi, Redacția ziarului "Cuvântul liber" le adresează călduroase 
felicitări și urări de noi succese și... recorduri. Clasamentul a fost întocmit de D.J.P.T.S., pe 
baza rezultatelor obținute în competițiile oficiale din campionatele interne și internaționale 
desfășurate în anul 1997.

Noi forte la
/

Steaua
Militarii au reluat pregătirile 

pentru retur cu un lot lărgit de 
jucători, printre care și câteva 
noutăți - Marcă și Cornățeanu, 
fiind așteptat și Sorin Radu de 
la Jiul Petroșani. Consecvent 
promovării tinerilor jucători în 
prima echipă a Stelei, antre
norul principal Mihai Stoichiță a 
luat în pregătiri și juniori din pro
pria pepinieră - Aurel lonescu, 
Paraschiv, Niță și Băran.

Din păcate, Laurențiu Roșu 
nu este apt să-și reia antrena
mentele, în schimb, Denis Șer- 
ban și Marius Baciu își vor re
lua pregătirile. Steliștii se de
plasează pentru 12 zile la ve
chiul lor cantonament - Forban 
și apoi, între 25-31 ianuarie 
pregătirile și meciurile amicale 
vor continua în Ungaria. Urmea
ză ca în februarie să efectueze 
un turneu în Belgia.

' Si Remin j
1 « 1| Deva se ■
■ antrenează '
I I
I Luni s-a întâlnit și condu- | 
■ cerea AS Remin Deva cu lotul ■ 
1 de jucători pentru pregătirea în ■ 
I vederea reluării Campionatului I 
| Diviziei A la handbal feminin. | 
I Antrenorul Horea Crișan (Ion ■ 

Mătăsaru revine la echipă la ■ 
| începutul lunii februarie) are la | 
| dispoziție același lot de hand- | 
. baliste din turul campionatului, . 
I fără nici o noutate (până a- I 
| cum). ;
■ După vizita medicală ce sș ■ 
' va efectua la Deva, fetele se j 
I vor pregăti la Sala sporturilor și I 
| în împrejurimi pentru pregătirea [ 
I fizică. Spre sfârșitul lunii ia- ■ 
■ nuarie, lotul se va deplasa la 1 
| Geoagiu pentru 10 zile de pre- | 
| gătire în aerul ozonat al cunos- I 
Jjcutei stațiuni. (

Jiul cu 
gândul la 

campionatul 
viitor

Turul Campionatutlui '97-'98 a 
fost fără îndoială cel mai slab 
sezon fotbalistic al Jiului din bo
gata istorie a clubului. Restructu
rarea care are loc în mineritul 
Văii Jiulai, modificările, transfor
mările prin care trec Liga Sindica
telor Miniere și Regia Autonomă a 
Huilei Petroșani - sponsori bine 
cunoscuți ai Jiului - au grevat a- 
supra fondurilor, fotbaliștii ple
când în masă la alte echipe.

Constantin Cătuți (președin
tele clubului), C-tin Maria (antre
nor), cunoscuți oameni de fotbal 
îri Valea Jiului, fac mari eforturi 
de a încheia "în picioare" campio
natul și din mers, promovând 
tineri talentați să reia de la capăt 
"clădirea" unei formații în viitorul 
campionat al Diviziei B.

"Sprint - ceea ce-i mai 
bun din tine pe o sută de 
metri; fond - ceea ce-i mai 
bun din tine pe cinci kilo
metri; maraton - ceea ce-i 
mai bun din tine pe 42 de 
kilometri; sport - ceea ce-i 
mai bun din tine de-a lun
gul întregii existențe."

Paul Via/ar

de^pw sport
"Vechii greci priveau cu 

egală ironie pe cei care nu 
știau să înoate și pe cei ca
re nu știau să citească."

"Sunt sigur că va veni o 
vreme în care oamenii, în 
sfârșit înțelepți, vor lăsa în 
garaj, de câte ori vor să-și 
ofere o mare bucurie, tigrii 
de oțel ai automobilelor, de 
dragul celor două roți subțiri 
ale bicicletei, care le pot pre
lungi ființa fizică și spirituală." 

Geo Bogza 
(Selecție de Hie LEAHU)

medicină generală care își 
desfășoară activitatea ex
clusiv în cabinetele medi
cale private de medicină 
generală autorizate. Me
dicii de familie se pot aso
cia în grupuri medicale. 
Acum, medicii cunosc a- 
ceste posibilități care le au 
și aș dori să mă opresc pe 
scurt la necesitatea ca ce
tățenii să se preocupe de 
înscrierea pe liste cât mai 
curând, dar nu mai târziu 
de 15 aprilie a.c.

- Vă rugăm ...
- Alegerea medicului de 

familie e un drept al fiecărui 
asigurat, fără nici o restric
ție. însă, nu se poate înscrie 
decât pe o singură listă! La
un medic de familie se pot
înscrie între 800-1000 de 
persoane, până la 2500. 
Deci, se creează o concu
rență, dar loială, benefică 
pentru creșterea calității ac
tului medical în localitățile

- Sunt medici genera- 
liști și pediatri suficienți 
pentru a "acoperi" și în 
localitățile urbane și în ce
le rurale - în satele înde
părtate din întregul județ?

- Conform statisticii noas
tre, da. Și pot să o spun, cu 
toată răspunderea, marea 
majoritate a medicilor 
generaliști și pediatri sunt 
profesioniști, îmbinând în 
mod fericit experiența cu 
dăruirea tinereții.

- Ultima întrebare. Se 
va putea evita în județul
nostru situația din alte 
județe unde pacienții s-au 
înscris pe 4-5 liste?

- în mod sigur vom evita 
această situație: între rubri-
cile listei de înscriere este
prevăzut codul numeric per
sonal, ceea ce ne dă posi
bilitatea introducerii lor pe 
calculator. Ne vom dota 
(sper și cu sprijinul unor 
sponsori) și vom putea ține

Caruselul din centrul orașului îi așteaptă în fiecare zi pe copii, și nu doar pe ei.
Foto Eduard CHIROIU

llllîETȚII lilMILILi IIK MIMi $l imil'IK SOCIALĂ I .iiiieulii III MMI
SIITITII LOCHULUI: UE MIM-A IM’AATE. LI DATA UE L1-III-I9SX

.. .......... .....—
agent comercial 6
agent contractări și achiziții (bro
ken mărfuri) 10
agent de asigurare 9
agent imobiliar (broker imobiliar) 10 
agent reclamă publicitară 8 
analist 1
arhitect clădiri 5
arhitect urbanism, peisagistică și 
amenajarea teritoriului 4
barman 10
brutar 12
bucătar 1
cofetar 3
confecționer încălțăminte 
ortopedică 2
confecționer 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 19
cusător piese la încălțăminte 16
dulgher pentru construcții 1

. economist în industrie 2 .
I electrician de întreținere și reparații 2 j 
| electronist ' '
iI

1| 
, I

i 
;l
11

faianțar
fochist la căldări pentru încălziri ’ 

I centrale 
| gestionar depozit 
I grafician

infirmieră
| inginer construcții civile, indus- | 
I triale și agricole 51
. inginer constructor instalații 1 . 
I inginer de cercetare în construcții I 
’ civile, industriale și AG 

inginer mecanic 
instalator apă-canal 
instalator încălzire centrală 
și gaze 
jurisconsult 
lăcătuș mecanic 
lăcătuș mecanic de întreținere și 
reparații universale 1
maistru în industria textilă pielărie 1 
maistru mecanic 
mașinist la mașini pentru 
terasamente (ifronist) 
medic de specialitate

I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
k

;!
i
i
i
i 
i 

y

1

1
1

muncitor necalificat 56
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide și semisolide 1 
operator calc, electr, și rețele- 2 
ospătar (chelner) 2
patiser 2
paznic 19
secretară 2
secretară dactilografă 1
șofer autobuz
șofer autocamion 1
șofer de autoturisme și 
camionete
strungar universal 5
sudor autogen 13
sudor electric 
supraveghetor jocuri (cazi
nouri) 4
tehnician arhitect
tâmplar universal 21
tractorist
țesător 
vânzător 34
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor 8
tot. locuri de muncă vacante404

___

^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, 

JBrad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.15 - 14.15,
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De peste 20 de ani dl 
ing. loan Bolog se 
găsește la același loc de 

muncă, respectiv la ferma 
zootehnică din satul Bîrcea 
Mare, care aparține de SC 
Agrosim Simeria. Ca urmare, 
în peste două decenii a avut 
prilejul să asiste atât la 
mărirea cât și la căderea 
acestei ferme, care, cândva, 
înainte de asanarea com
plexului pentru eradicarea 
leucozei, deținea o pondere 
deosebită în producția de 
lapte și de carne a județului 
nostru. Edificator este și 
faptul - cum remarca inter
locutorul - că aici erau 
crescute 2700 de animale, 
vițelele din rase productive 
fiind destinate populării altor 
unități de profil, iar tineretul 
mascul fiind destinat 
îngrășătoriilor. Dar să vedem 
ce a mai rămas din ce a fost 
cândva.

în prezent - cum spunea 
dl Bolog - ferma mai deține 
un efectiv de numai 270 
bovine, din care 100 vaci cu 
lapte. Cum terenul aflat în 
proprietate se rezumă doar 
la incinta fermei, s-au căutat 

------ .---- ---

La Panicor SA Hunedoara,
1398 ar putea marca 
debutul producției de 
napolitane și biscuiți 

cor s-a studiat posibilitatea 
și oportunitatea achizi
ționării, în 1998, a unei linii 
de produs napolitane. “Am 
ajuns la concluzia că o astfel 
de linie de producție, 
valorând 270 de mii de 
dolari, ar fi o investiție bună 
ce s-ar putea amortiza într- 
un timp relativ scurt”, 
precizează dl Bucur. Tot 
pentru 1998 este prevăzută 

achiziționarea unor 
'cuptoare multivatră

• % • (pentru secțiile socie-
,Z.Y tății de la Călan și 
• \ Hațeg. Dacă în urmă
• • ‘ ’ cu doi-trei ani apro

vizionarea cu mate
rie primă, făină, era

o problemă, în prezent, ne 
spune dl Bucur, lucrurile s- 
au normalizat, oferta de 
făină fiind • acoperitoare 
pentru consumul fabrican
tului de pâine atât calitativ 
cât și cantitativ.

Un motiv de îngrijorare 
pentru 1998 îl constituie 
introducerea TVA-ului în 
prețul pâinii. “Această mă
sură 
zător prețul pâinii și există 
teama că în situația creată 
vom înregistra un recul în 
desfacere pe fondul scăderii 
consumului”, a precizat, în 
încheiere, dl Bucur.

Fără doar și poate, 
liberalizarea prețului pâinii la 
începutul lui 1997 a fost de 
natură să elimine o situație de 
anormalitate pentru produ
cătorii importanți de pâine. 
Lucru recunoscut și de dl ec. 
Emil Bucur, director general 
al SC Panicor SA Hunedoara, 
firmă care cu ale sale 22 tone 
de pâine produse zilnic 
marchează statutul de mare 
producător hunedo- 
rean în panificație. i
în acest context,f 1 
anul 1997 este per- i ~ ~ ~ 1 
ceput ca un an bun, 
realizându-se o cifră 
d“ afa-eri de 21 |

..... .. l> de lei la o 
rată a rentabilității de peste 
patru la sută. Practic, ne 
spune dl Bucur, liberalizarea 
prețului la pâine a scos fabri
cile de profil din starea de 
cenușărese, profitul realizat la 
Panicor fiind în 1997 de trei 
ori mai mare decât cel obținut 
in anul dinaintea liberalizării.

Efectul s-a simțit imediat, 
anul trecut la Panicor achizi- 
ționându-se două cuptoare de 
pâine, multivatră, care prin 
consumul energetic diminuat 
contribuie la reducerea 
cheltuielilor de producție. în 
dorința de a se extinde gama 
produselor fabricate, la Pani-

A ©OIABULII!
Pe fondul convulsiilor politice 

legate de situația actuală creată 
privind guvernarea țării și posibi
litatea unor alegeri anticipate, iată 
că apar și unele efecte nedorite, în 
special pe piața interbancară, 
unde s-a constatat explozia dola
rului. Ca urmare, la sfârșitul 
săptămânii trecute cursurile au 
evoluat brusc pe piața ințer- 
bancară dcplasându-sc la peste 
8540 lei/dolar la cumpărare și la 
mai mult de 8780 lei/dolar la 
vânzare. Ba mai mult, s-a vorbit 
chiar de cursuri ce se apropiau de 
9000 lei/dolar la vânzare, nivel la 
care însă nu au avut loc tranzacții.

» 

soluții pentru supraviețuire, 
acestea constând în lucrarea 
sub formă de acționariat sau 
arendă în fiecare an a unei 
suprafețe totale de circa 278 
ha.

Cum este firesc, o bună 
parte din suprafețele lucrate 
sunt destinate culturilor 
furajere. în context am notat 
că pe lângă cele 20 de ha 
cultivate cu lucernă, aflate în 
al treilea an, alte 30 de ha 

O RERUTRTC R TRRNZITICI
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sunt rezervate culturii de bor- 
ceag, culturi cu randament 
ridicat și cu conținut bogat în 
proteină. Pe.lângă culturile 
amintite, ferma mai are des
tinate 40 de ha însămânțări 
cu orzoaică_, în primăvara 
acestui an. în același timp, 
din toamna trecută, la 
înțelegere cu proprietarii 
pământului, au fost cultivate 
40 de ha cu grâu, acestora 
urmând să le fie repartizate 
cantitățile de cereale con
venite.

în structura bazei furajere

va majora corespun-

Specialiștii consideră că 
saltul dolarului s-ar ii datorat și 
ruperii pragului psihologic, care 
era apreciat la 8500 lei, iar 
următorul prag de rezistență va 
fi la 8800 lei/dolar. Surse auto
rizate din BNR afirmă că în 
prezent cursul real al dolarului s- 
ar situa undeva în jurul a 8300 - 
8400 lei, lucrurile în starea 
economiei nedeteriorându-se 
dramatic la acest început de an. 
Desigur că agitația ce are loc în 
mediile bancare străine în special 
afectează atragerea investitorilor 
străini, ci fiind destul de prudenți 
în condiții de instabilitate 
politică. y

un loc aparte este rezervat 
culturii de porumb siloz, fără 
de care nu se poate concepe 
obținerea unor producții de 
lapte satisfăcătoare, urmă- 
rindu-se ca pe cât este posibil 
necesarul de nutrețuri să fie 
acoperit din producția proprie.

La capitolul neîmpliniri și 
nemulțumiri, am notat faptul 
că dotarea cu mijloace 
mecanizate se găsește în 
mare suferință, după 1989 

nereușindu-se să se mai 
cumpere nici cel puțin un 
tractor nou. De asemenea, 
datorită decapitalizării și lipsei 
vocației la credite în ultimii ani, 
nu s-au mai putut finaliza nici 
investițiile începute în 
domeniul industriei alimen
tare, pentru prelucrarea cărnii 
și laptelui.

Discutând despre prețuri, 
dl Bolog recunoaște cu 
obiectivitate că, oricât de 
îngăduitor ai putea să fii, nu se 
poate concepe ca acum un 
litru de lapte să fie plătit numai 
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CONSOLAREA UNUI MANAGER ESTE ACEEA

CA NIMENI NU MAI ARE RĂNI
Cunoaștem bine semni

ficația zicalei cu capra 
vecinului, care își găsește 
numeroase corespondențe 
în practică. Mizând pe vala
bilitatea ei, iată că sunt și 
manageri care, în conjun
ctura actuală când tot mai 
puține firme se pot lăuda 
cu performanțe frumoase, 
respectiv cu bani perma
nent în contul bancar, 
încearcă și uneori reușesc, 
dar nu fără dificultăți, să se 
descurce pentru a nu intra 
în lichidare sau în faliment. 
Un caz concret în acest 
sens l-am întâlnit și ia S. C. 
Agromec Hunedoara.

După îndelungi dar și 
tergiversate tentative de 
privatizare, ca urmare a 
procesului greoi de divi
zare a patru noi firme din 
unitatea mamă, acum 
apare ca foarte urgentă și 
necesară privatizarea aces
tor Agromecuri, proces 
care a demarat acum câțiva 
ani buni, pierzăndu-se 

[^astfel trenul și, Implicit, lipsiți de bani există și

cu 1400 lei, în vreme ce la 
piață prețul acestui produs 
este, după conjunctură, de 
2500 - 3000 lei și chiar mai 
mult. Extinzând compa
rația, este greu de acceptat 
ca laptele produs, atât de 
necesar în alimentația 
omului, să fie de câteva ori 
mai ieftin decât niște 
băuturi răcoritoare, de 
multe ori și acelea contra
făcute.

La fel de dureroasă 
este și situația privind pre
țul producției de carne. 
Plata doar cu 8500 lei pe 
un kg de carne la tineretul 
bovin nu este nici pe de
parte de natură să acopere 
integral cheltuielile făcute 
de proprietarii de animale. 
Poate astfel se și explică 
scăderea interesului pro
ducătorilor agricoli față de 
creșterea animalelor pentru 
carne sau pentru lapte. Evi
dent că fără măsuri de pro
tecție a producătorului 
autohton și de stimulare a 
unei asemenea îndeletniciri 
este greu să credem că 
zootehnia șe va redresa 
prea curând.

prinderea unor condiții mai 
favorabile ce au fost oferite 
anterior de către FPS 
acestor unități cu specific 
aparte, ca prestatoare de 
servicii pentru agricultură.

Din discuția pe care am 
avut-o cu di ing. Petrișor 
Mircea, manager ai S.C. 
Agromec Hunedoara, a 
reieșit făptui că această 
unitate a rămas acum, după 
divizare, cu o bază tehnico- 
materială compusă, în afara 
atelierului pentru reparații, 
dintr-un număr de 13 
tractoare, din care numai 7 
sunt funcționabile, ia care 
se adaugă întreg setul de 
mașini necesare lucrării și 
cultivării solului, precum și 
trei combine autopropulsa
te. Pentru realizarea efec
tivă a privatizării este 
nevoie ca saiariații să aco
pere aproape 150 milioane 
iei, diferența în capitalul 
social fiind cumpărată de 
către acționari prin cu
poane. Cum oamenii sunt

MICII ÎNTREPRINZĂTORI?
Pe lângă taxe, impozite și alte 

angarale apăsătoare, micul între
prinzător, cum îmi spunea dl 
S.Aurel din Deva, mal este 
descurajat șl din alte cauze. 
Apreciind că în condițiile de acum 
întreprinzătorul particular român 
n-a prea avut posibilitatea să se 
capitalizeze, interlocutorul își 
exprima nedumerirea pentru 
faptul că, în cazul unor societăți 
comerciale care scot la vânzare 
unele active, acestea nu sunt 
divizate, deși practic există posi
bilități în acest sens, în special în 
cazul unor spații pentru producție 
sau comerț, să fie cumpărate 
astfel de către mai mulți potențiali 
investitori. Procedând în acest 
mod s-ar putea da o mai bună 
utilizare spațiilor respective care 
acum sunt doar închiriate.

în altă ordine de idei, dl Aurel 
- fără a nega faptul că sunt și unii 
patroni care, în goana după 
câștiguri cât mai consistente, își 
plătesc slab angajații și preferă 
munca la negru -, a adus în 
discuție și o altă cauză care îi cam 
descurajează pe întreprinzătorii 
particulari. Despre ce este, în 
esență, vorba? Evident despre 
plata nemuncii în unitățile

temerea ca cineva din afară, 
complet străin și dezinte
resat de agricultură, să se 
prezinte cu ofertă ia licitație, 
ceea ce ar reprezenta o reală 
pierdere pentru producătorii 
agricoli din zonă și pentru 
agricultură in ansamblul 
său.

Chiar și în condițiile când 
unitatea nu a mai apelat ia 
credite bancare, activitatea 
Agromecuiui s-a desfășurat 
cu rezultate mulțumitoare, în 
unele situații recurgându-se 
ia metodă compensărilor 
pentru prestațiile făcute. 
Dezamăgirea mare constă 
însă în făptui că acum 
producătorii agricoli se văd 
abandonați și dezorientați, 
neștiind ce să mai cultive, 
adică ce mai cere piața, dacă 
grâul și porumbul ■ culturi 
care se pretează cât de cât 
în zonă, nu mai au nici o 
căutare. Ca urmare în 
toamna trecută suprafața 
s-a redus cu 25 ia sută față 
de cea cultivată cu grâu în 
anui 1996. De regulă forma 

bugetare, care iau salarii bune 
din banii contribuabililor fără să 
facă mare lucru pe la serviciu. 
Cum oricine poate constata, s-au 
încărcat la maximum posibil 
schemele pe la primării, fără nici 
un fel de justificare, căci tot mai 
puține probleme de interes local 
rezolvă aceste instituții, care 
cheltuiesc fonduri exagerate cu 
deplasările prin străinătate, fără 
a învăța și a face ceva pentru ca 
treburile locale să meargă mai 
bine. în plus - spunea 
interlocutorul - nu este de ignorat 
nici faptul că - așa cum se 
întâmplă la sărbători, în special, 
se iau cu nemiluita la zile libere, 
ceea ce denotă inutilitatea unor 
astfel de servicii, fără ca să 
sufere cineva, în afară de 
afectarea bugetului. Dacă s-ar 
proceda la fel și în unitățile 
privatizate, cu siguranță că 
acestea ar falimenta și atunci de 
unde ar mai fi plătiți bugetarii din 
schemele atât de încărcate?

Făcând aluzii la faptul că în 
alte țări, în cele cu economia 
stabilă și avansată, este încu
rajată munca, lucrăndu-se cum a 
văzut și cum spunea preșe
dintele țării după întoarcerea din:} ] 
vizita prin țări asiatice, chiar și în 
zilele de sâmbăta, se pune 
întrebarea dacă “ modelul" româ
nesc mai poate supraviețui mult 
în condițiile actuale. Deplasarea 
interesului de la producție spre 
comerț sau alte activități 
speculative face greu de ima- . 
ginat pentru oricine că ne va 
surâde curând revitalizarea 
economiei, în ciuda asigurărilor 
și promisiunilor actualei puteri că 
s-a atins macrostabilizarea și am 
intrat deja în perioada de post-' 
tranziție.

Conținând suficiente ele
mente pentru o meditație mai 
profundă, constatările dlui 
S.Aurel merită să fie luate în 
seamă de către factorii de deci
zie, pentru că numai așa ne vom 
putea îndrepta spre prospe
ritatea mult promisă și visată.

c Pagină realizată de'X 
Nicoiae TÎRCOB,

Adrian SĂLĂGEAN J
----------------  

de lucru agreată este cea 
a arendei, cultivarea pă
mântului - de preferat în 
tarlale comasate, făcându- 
se în raport de înțelegerea 
cu proprietarii.

Un ait necaz este cel 
cu plata taxei Băsescu, cu 
toate că tractoarele cir
culă foarte puțin și rar pe 
drumurile publice. De 
asemenea, interlocutorul 
consideră pe bună drep
tate că este o anomalie ca 
și proprietarii de tractoare 
care folosesc efectiv 
aceste utilaje pentru efec
tuarea lucrărilor agricole 
să cumpere motorina la 
prețuri care includ șl taxa 
pentru drumuri. Datorită 
blocajului financiar unita
tea are neîncasate câteva 
zeci de milioane de lei de 
ia diverși beneficiari.

Pe lângă aceste ne
mulțumiri există, totuși, șl 
o mulțumire, anume aceea 
că saiariații au avut per
manent de lucru și nu au 
fost trimiși în șomaj. \
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Impresii de vacanța■
Claudiu K., Deva .
Am fost de două ori la | 

munte, de Crăciun și de Reve-1 
lion. Prima ieșire a fost mai | 
reușită, poate și pentru că am ■ 
fost mai puține persoane. Ce ! 
ne-a lipsit a fost doar zăpada, I 
că în rest am avut de toate. | 
Pot să afirm că am trăit clipe | 
minunate alături de prietenii 
mei din Hunedoara, de sărbă
tori, într-un sat de munte.

Cornel Zubaș, Deva 
Ultima săptămână a fost 

cam plictisitoare. De sărbători, 
așa cum se cuvine, am colin
dat domnișoarele. Practic, 
pentru mine și prietenii mei, 
Revelionul a fost pe 1 decem
brie, când am "cutreierat" mai 
multe discoteci. Inițial, planifi
casem să merg la Predeal, 
dar din cauza unor probleme 
de sănătate a trebuit să rămân 
acasă. Cu câteva zile înainte 
de începerea trimestrului, ce
lui de-al doilea trimestru, ne
am gândit că n-ar fi rău deloc 
să mai răsfoiesc caietele.

Tiberiu Gavrilă, Deva
N-am avut timp să mă plic

tisesc, cu toate că am stat mai 
mult pe acasă. Din program n- 
au lipsit, normal, discotecile și 
petrecerile cu prietenii. însă, 
cele mai frumoase zile le-am 
petrecut alături de prietenul 
meu, la țară. Pentru prima 
dată am avut ocazia să cu
nosc obiceiurile populare de la 
sate. Am rămas profund im
presionat.

Răzvan Marcu, Deva
De mulți ani n-am mai avut | 

o vacanță atât de aglomerată. 
Am fost mai mult pe drumuri, 
exceptând primele zile când 
am stat acasă. A urmat apoi 
Crăciunul, sărbătoare deose
bit de dragă mie. O zi și o 
noapte am purtat pe ulițele 
satului, din casă-n casă, colin
dele străbune, ducând tradiția 
și folclorul mai departe. Cele 
patru zile, cât și noaptea Anu
lui Nou, petrecute la Timișoa
ra, au fost absolut superbe. 
Totuși mi-au lipsit prietenii și 
colegii de aici, am dus dorul 
"nebuniilor" noastre.

Cristina CÎNDA
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Mai întâi au lăsat în urmă 
un an, apoi s-au dezbărat și 
de povara primului trimestru 
al acestui an școlar. Acum 
iată că pentru elevi s-a sfârșit 
chiar și vacanța de iarnă. Cât 
de repede curge timpul... Șl 
când te gândești că n-au avut 
nici măcar bucuria de a simți 
zăpada scrâșnind sub picioa
re! Poate doar unii, cei care 
și-au petrecut câteva zile la 

| munte. Să nu uităm că sunt
■ generații și generații. Tineri 
! pentru care astfel de vacanțe 
I vor mai veni, dar și tineri pen- 
| tru care aceasta a fost ultima 
| din frumoșii ani de liceu. Se 
I pare că cei din urmă au încer-
■ cat să o trăiască din plin, în- 
I dreptându-se spre locuri pito- 
| rești. Sau cel puțin așa reiese

din ancheta noastră.
Liviu G., Deva
Mi-aș fi dorit foarte mult să 

merg la munte, însă din lipsa 
banilor nu mi-am putut înde
plini visul. Așa că am rămas 
acasă să mă distrez împreună 
cu prietenii. La cumpăna din- 

| tre ani am ciocnit și cu părinții 
un pahar de șampanie. în rest 
discotecă, plimbări și - va
canța a trecut neașteptat de 
repede.

Radu Ardelean, Deva
întotdeauna mi-au plăcut 

călătoriile. Fiind ultima vacan- 
| ță din anii de nceu am dorit să 
| o fac cât mai frumoasă, mai 
> interesantă. Eu cred că am
■ reușit. Nu mi se întâmplă în 
I fiecare zi să rămân fără cu- 
| rent, doar la lumina candelei, 
i la o altitudine de peste 2300 
! m, în munții Parâng. Regretul 
I meu și al colegilor este că 
| timpul nefavorabil nu ne-a

permis să zburăm cu para
șuta.

Adrian Crișan, Deva
Mi-am împărțit timpul între 

ieșirile cu prietenii, bunicii și 
cei ai casei. E drept că bani nu 
sunt prea mulți, dar mie îmi 
ajung atât cât să fac în fiecare 
zi altceva. Pot spune că a- 

| ceastă vacanță n-a fost deloc
■ monotonă. La chefurile cu pri- 
' etenii a fost mare distracția și 
I m-am simtit foarte bine.
K________________________
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MUSIC BOX
în octombrie 1992 grupul 

a realizat ultimul album de 
remixuri intitulat "It's It One" 
(One Little Indian). Viitorul 
muzical al grupului Sugar- 
cubes nu mai putea continua 
în zona underground și de 
aceea ei trebuiau să facă pa
sul spre profesionism. Lucrul 
acesta nu l-au dorit. Mai mult 
chiar solista Bjork și-a asumat 
riscul unei cariere solo, grupul 
destrămându-se. în urma lui 
Sugarcubes a rămas o mu
zică cate a încântat lumea 
întreagă, fanii trăind cu spe
ranța că din gheizerele înde
părtatei Islande va mai apă
rea un nume de talia lor.

Bjork părăsește Islanda 
și se mută împreună cu Sin- 
dri la Londra - Anglia. într-un 
amplu interviu acordat re
vistei The Face, Bjork ex
plica motivele despărțirii de
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vechii săi prieteni: "Din pă
cate pentru Einar și ceilalți 
din Sugarcubes muzica nu 
era ceva serios și de aceea 
am simțit că trebuie să o iau 
pe cont propriu. Cu Sugar
cubes am cântat în lumea 
întreagă. Deși eu aș fi vrut 
să vindem cât mai multe dis

BJORK (IV)
curi ca să putem acoperi 
cheltuielile, pe ei îi interesau 
numai turneele. De la 11 ani 
de când am început să cânt 
m-am pregătit pentru o ca
rieră solo, însă nu credeam 
că voi reuși vreodată. Era o 
pasiune privată, eu lucrând 
întotdeauna cu alții, făcând 
schimb de idei. Aveam o 
căsuță în Islanda, mai mulți 
prieteni, un copil. O viață 
monotonă, fără riscuri. Dacă

Deși sărbătorile au trecut, o elegantă rochie de seară 
rămâne oricând de actualitate. Manechinul Loredana Tamaș 
prezintă, în imaginea alăturată;creația societății "Miss Alicia” 
din Deva.

Sancțiuni prevăzute 
pentru minori

în actuala legislație, minorul 
nu răspunde penal înainte de a 
împlini 14 ani. Trebuie reținut 
apoi faptul că minorul care are 
între 14 și 16 ani răspunde pen
tru fapta penală dacă se dove
dește că a săvârșit-o cu discer
nământ. Minorul între 16 și 18 
ani răspunde pentru infracțiuni 
în aceleași condiții ca și majo
rul, însă se sancționează după 
regulile speciale prevăzute pen
tru minori.

Ca măsuri educative sunt 
prevăzute:

- mustrarea - dojenirea 
minorului de către tribunal cu 
recomandarea modului cum 
trebuie să se poarte;

vroiam să călătoresc aran
jam un turneu mondial și 
totul era gata. Am devenit 
.leneșă și asta mă înfuria. 
Lucrând cu Sugarcubes am 
făcut cunoștință cu media, 
cu casele de discuri. Sugar
cubes nu cânta din suflet 
pentru că muzica nu era cel 

mai important lucru din viață. 
Erau poeți, scriitori și nu 
încercau decât să obțină un 
succes maxim cu efort mi
nim. Idei pe care la 18 ani le 
acceptam, acum mi se par 
insuportabile. Țin prea mult 
la muzică ca să ignor aceste 
lucruri, așa că i-am părăsit".

După o perioadă de izo
lare,«Bjork a început să com
pună piese noi, care repre
zintă un fel de jurnal perso-

4 libertatea suprave
gheată - lăsarea în libertate a 
minorului timp de un an sub 
supraveghere deosebită;

4 internarea într-un 
centru de reeducare - aici poa
te continua pregătirea școlară și 
învăța o meserie;

4 Internarea într-un In
stitut medical-educatlv - acest 
lucru pentru minorii care au o 
stare fizică sau psihică ce nece
sită îngrijire specială.

De asemenea, instanța de 
judecată poate să aplice mino
rului o sancțiune privată de liber
tate sau amendă, însă în limite 
mai reduse cu jumătate decât în 
cazul infractorilor majori.

nai. Când toate piesele erau | 
gata Bjork s-a dus la Man
chester pentru a se întâlni 
cu Graham Massey (compo
nent al grupului 808 State, 
foarte la modă în UK după 
lansarea singlelui The 
World), care o știa de când 
cânta cu Sugarcubes și care 
i-a promis că-i facilitează o 
întâlnire cu un producător, 
întâlnirea cu producătorul 
Nellee Hooper (Soul II Soul) 
și cu programatorul Marius 
de Vries i-a deschis lui Bjdrk 
noi orizonturi muzicale. A- 
ceștia au fost încântați de 
caseta demo a lui Bjork și au 
acceptat să-i producă albu
mul. înregistrările au durat 
până în iunie 1993 când a 
fost lansat pe piață singlelui 
Human Behavior cu un vi
deo clip futurist regizat de 
Michel Gondry intens difuzat 
de MTV și care a figurat pe 
locul 36 în UK (14.06.1993).

-va urma-
Horia SEBEȘAN

Tu nu.mi-ai scris o scri
soare cl o carte poștală cu o 
întrebare ce are iz de tele
gramă. Stilul mă duce cu 
gândul la importanța acestei 
întrebări pentru tine.

$))
îți place nonconformls- 

mul, vrei să fii nonconformist 
dar vrei sâ se vadă acest 
lucru atunci când mergi pe 
stradă, când Intri pe poarta 
liceului și când ești în cercul 
de prieteni.

Claudiu, nonconformismul 
este de fapt ieșirea din tipa
rele comune, obișnuite, puțin 
mai dur spus, o extremă. Ex
trema aceasta poate fi în sens 
pozitiv sau negativ. Dar pentru 
că mi-ai scris eu cred că tu 
cauți nonconformismul în sen
sul bun al cuvântului.

înainte, de '89 nonconfor
mismul era demonstrat prin 
blugi, părul lung și barbă. 
După cum probabil ai obser
vat acum toți tinerii poartă

V- ....................

\

Un gând și o poanta kt 
ogf jc. •orjțți £Ț

"Nu sărăcia pricinuiește mâhnire, cl dorința; nici 
bogăția nu îndepărtează teama, ci judecata. De aceea, 
dobândind judecată, nu vei dori bogăție și nu te vei 
plânge de sărăcie".

Explicație
- Tăticule, ce este o fabulă?
- Vezi, copile, fabula este povestea în care 

vorbesc animalele... De exemplu: boul cu 
vițelul... Așa cum vorbesc eu cu tine acum...

'------- -------------- - '

'Poșta paginii
Manuela Rusu, Brad: Mulțumim, în primul rând, pentru urările 

făcute ziarului nostru, precum și pentru cuvintele de apreciere. Ne 
bucurăm că ai putut găsi în noi "un prieten de nădejde", care să-ți 
"stimuleze pasiunea pentru scris".

De altfel, prin intermediul paginii săptămânale "Club T" a 
cotidianului nostru, încercând să reflectăm aspecte din viața tinerilor 
le oferim, în același timp, posibilitatea să se exprime, inclusiv din 
proprie inițiativă, cum s-a-ntâmplat și în cazul tău. Iar dacă această 
preocupare s-a transformat în pasiune, nu putem decât să-ți dorim 
ca idealul tău - de a practica o asemenea meserie - să se împli
nească. Până atunci, în măsura în care subiectele alese de tine vor 
reuși să reprezinte o parte din problematica paginii "Club T", te vei 
putea număra, în continuare, printre colaboratorii acestei pagini.

\

Pe un drum plin de gropi, mai face omul și câte-o pană.
Foto Eduard CH/RO/U

|T>)1
0

adidași neînșiretați, blugi, 
părul lung, haine lălâi, inelt în 
urechi șl cei care au, poartă 
barbă! Ce fel de nonconfor
mism mai e acesta când ma
joritatea adoptă acest așa-zis 
nonconformism?! Astăzi poți 
să fii nonconformist mergând 
în costum și cravată, cu pan
tofii lustruițl, părul scurt și 
aranjat, obrazul foarte bine 
ras, acolo unde toți sunt în 
blugi și haine lăbărțate, ple- 
toși, bărboși toți la fel. Ești 
nonconformist când Iubești 
muzica simfonică în locul 
muzicii Rap șl metalica, ești 
nonconformist când i-ai citit pe 
clasici și îți place poezia, a- 
tunci când ești informat și do 
rești să faci lucruri importante 
în viață șl lupți pentru ele chiar 
și atunci când alții te numesc 
tocilar.

Dar, de tine depinde ce 
fel de nonconformism vrei 
adopți...

P.S. Mulțumesc tuturor ce
lor care s-au gândit la mine cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.

/na DELEANU
■ -PJ

/

/

/
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Regionala de Gaz Metan Deva
ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR DE CAZE NATURALE
întreținerea, exploatarea 

și repararea instalațiilor de 
utilizare a gazelor naturale 
revine beneficiarilor.

Pentru preîntâmpinarea 
accidentelor ce ar putea sur
veni din cauza folosirii inco
recte a instalațiilor de gaze 
naturale, se vor respecta cu 
strictețe următoarele reguli:

1. ÎNAINTE de 
APRINDEREA FOCULUI:

a) Se va face ventilarea 
încăperilor în care funcțio
nează aparatele de utilizare: 
în centralele termice și în 
încăperile cu aparate cu fo
curi libere se va crea o ven
tilare permanentă;

b) Se va controla tirajul 
aparatelor racordate la coș: în 
caz că se constată lipsa ti
rajului, nu se va aprinde focul 
decât după luarea măsurilor 
care să asigure tirajul (cu
rățarea coșului, a sobei, sepa
rarea aparatelor de evacuare 
mecanică, deschiderea cla- 
petelor de reglaj etc.);

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de utili
zare sunt închise: dacă robi
netele sunt deschise, se vor 
lua măsuri de ventilare a 
încăperilor respective și a 
celor învecinate, aprinderea 
focului făcându-se numai 
după aerisirea completă;

d) Se va sigura accesul 
aerului de ardere în focarul 
aparatului de utilizare (prin 
deschiderea ușilor cenușa- 
rului la sobe, prin deschide
rea fantelor de acces la aer 
în focar, prin pornirea venti
latorului etc.);

e) Se va verifica funcțio
narea aparaturii de automa
tizare;

f) Se va asigura ventila
rea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI Șl ÎN TIMPUL 
FUNCȚIONĂRII:

a) După aerisirea foca
relor, minimum 5 minute, se 
poate proceda în continuare 
la aprinderea focului. Aprin
derea arzătorului sau a insta
lației de ardere se face 
numai cu aprinzătorul, fiind 
interzisă aprinderea directă 
cu chibrituri, hârtie etc.;''

b) Se apropie

STIMAȚI CONSUMATORI DE OAZE NATURALE!
Folosirea gazelor natu

rale de către cei care nu 
cunosc și nu repectă in
strucțiunile pentru utilizarea 
lor, creează pericolul produ
cerii de explozii. De aceea, 
pentru prevenirea exploziei 
în locuința dv, indiferent 
dacă gazele acumulate pro
vin din infiltrații sau ca re
zultat al unei defecțiuni sau 
manevre greșite a instalației 
de utilizare, vă recomandăm 
următoarele:
x' nu aprindeți focul sau 
lumina electrică în încăperi 

aprinzătorul de arzător, după 
care se deschide lent robi
netul de manevră, până la 
aprinderea flăcării, continua
rea deschiderii robinetului se 
va face concomitent cu supra
vegherea stabilității flăcării;

c) Respectarea instruc
țiunilor elaborate de fabrica 
producătoare a aparatelor de 
utilizare;

d) Supravegherea perma
nentă în timpul funcționării a 
tuturor aparatelor neautoma
tizate;

e) Stingerea focului la apa
ratele de utilizare racordate cu

furtun se va face prin închide
rea robinetului de siguranță (cel 
de dinaintea furtunului), după 
stingerea flăcării închizându-se 
și robinetul de manevră;

f) în instituții (școli, că
mine, hoteluri), focul se aprin
de și se stinge numai de către 
personalul instruit și însăr
cinat cu aceasta, prin grija 
unității beneficiare.

3. INDICAȚII SPECIALE
a) La utilizarea gazelor 

este interzis:
£ să se aprindă focul dacă 
aparatul de utilizare nu este 
etanș sau dacă nu are tiraj;
i să se lase focul aprins 
nesupravegheat;
4' să se doarmă cu focul a- 
prins;
4 să se doarmă în încăperi 
cu aparate de consum gaze 
neracordate la coș;
f să se utilizeze aparate de 
consum neracordate la coș 
pentru încălzirea încăperilor;

să se facă modificări la 
instalația de gaze fără apro
bare legală;
4" să se obtureze secțiunea 
coșului în timpul funcționării 
aparatelor de ardere;

b) Dacă se simte mirosul 
caracteristic al gazului, să se 

fără o bună aerisire prealabilă; 
s asigurați aerisirea perma
nentă în încăperile în care 
există aparate de utilizare cu 
flacără deschisă;
s asigurați ventilarea sub
solului prin1 orificii de ven
tilare pe conturul exterior al 
clădirii și între încăperile din 
subsol;
v nu obturați orificiile de 
aerisire ale pivnițelor și ale 
subsolurilor tehnice;
S respectați instrucțiunile de 
utilizare a gazelor naturale 
existente la consumatori și 

ia de urgență următoarele 
măsuri:
> stingerea tuturor focu
rilor;
f deschiderea ușilor și a 
ferestrelor;
t să nu se aprindă chibri
turi și să nu se manevreze 
întrerupătoarele electrice;
6 să nu se doarmă noap
tea în încăperea respectivă.

*

Reamintim abonaților 
casnici și asociațiilor de lo
catari că plata consumului 
de gaz se efectuează în ter
men de 5 zile de la data pri
mirii înștiințărilor de plată sau 
depunerii în cont la CEC.

Peste termenul respec
tiv, se pecep penalizări, iar 
la 30 de zile se încetează 
furnizarea gazului.

Degradarea aparatelor, 
de măsură se sancționează 
cu amendă de la 5000 la 
10000 lei.

Consumatorii de gaze 
naturale sunt obligați să 
permită delegaților între
prinderii distribuitoare, care 
se prezintă cu legitimația 
vizată la zi și ordin de ser
viciu, accesul pentru control 
și verificare sau revizie a 
instalațiilor de gaze.

Abonaților care se opun 
la efectuarea controlului li 
se va sista furnizarea ga
zelor până la efectuarea 
controlului și după achitarea 
tarifului de deschidere.

*

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populație, pentru 
a ne sprijini în depistarea 
oricăror emanații de gaze pe 
conductele stradale sau prin 
spații verzi.

Pentru orice emanații de 
gaze sau alte cauze care ar 
putea diminua gradul de 
siguranță în exploatare a 
conductelor și instalațiilor de 
gaze, se va telefona de ur
gență echipelor de inter
venție, care răspund la tele
foanele: Deva: 928 227091; 
Simeria: 928 261343; Petro
șani: 544811; Hunedoara; 
712849; Călan: 730492; 
Orăștie: 242465; Vulcan: 
570032; Hațeg: 777190; 
Geoagiu-Băi: 648157.

publicate periodic în presa 
locală de către Distribuția de 
Gaze Naturale;
S atenționarea în scris a 
celor care au construit pe 
rețeaua de gaz fără apro
barea Regionalei Gaz Metan 
Deva și înștiințarea primă
riilor că dacă în decurs de 3 
zile nu se va reglementa 
situația se va proceda la 
sistarea alimentării cu gaze 
în acea zonă. în același timp 
se vor înștiința organele abi
litate pentru reglementarea 
unor astfel de situații.

ANIVERSARI

• LINIA TINCUȚA din Sime
ria, astăzi, 15 ianuarie, împli
nește 40 ani. Socrii îi urează 'LA 
MULȚI ANI'! (40063)

MATRIMONIALE

• Doamnă serioasă, săracă, 
cu obligație, doresc OM BUN, 
peste 53 ani. Răspuns la redac
ție, pentru "Deveanca" (40051)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând garsonieră, b-dul 
Libertății, bl.l, etaj 7, ap.91. Tel. 
218926, după ora 18 (9998)

• Vând cabană Parâng, apă, 
electricitate, terenuri intravilan, 
Simeria Veche, Toplița Certe- 
jului, Deva. 217167 (4003)

• Vând casă Bretea Mure- 
șană, nr. 293 (40032)

• Vând'casă, grădină, pă
mânt arabil, localitatea Chi- 
mindîa, nr. 18, Dacia break, an 
fabricație 1988. Tel. 624108, 
după ora 18 (40047)

• Vând apartament două 
camere. Tel. 622541 (40048)

• Vând apartament trei ca
mere decomandat, parter înalt, 
cu telefon și firmă în Călan. 
731610 (40049)

• Vând apartament 3 camere, 
Mărăști, etaj 4. Tel. 623733, 
orele 16 - 22 (9012)

• Vând garsonieră confort 1, 
zonă centrală, apartament două 
camere, parter, posibilități priva
tizare, în Brad. Tel. 092260064 
(40-056)

• Vând casă, sat Zdrapți, nr. 
64, corn. Criscior. Informații la< 
Lina (9018)

• Vând apartament 3 camere, 
Orăștie, bdul Eroilor, bloc 37/22, 
parter, (0451).

• Vând Lada Niva 4x4 Deva. 
Tel. 213397, 092361880 (4000)

• Vând microbuz Rocar TV 
35, an 1995,16 locuri, înalt, roți 
duble spate, 13000 DM. Tel. 
561040 seara (40017)

• Vindem următoarele : 
autoizotermă 16 t, autofrigo- 
rifică 161, autocar RD 111, cap 
autotractor 12250 Raba. Tel. 
215903, 215267 (40019)

• Vând ARO 243 D, motor 
Brașov, stare foarte bună. Deva 
tel. 223781 (40051)

• Vând BMW 3201, fabricație 
1986, 3500 mărci, negociabil. 
Tel. 225309 (40069)

• Vând tractor U 650 și plug, 
fabricație 1994. Informații Bîr- 
său, 273, tel. 627840 (40629)

• Vând Ford Sierra, break,
1988, înmatriculat, perfectă 
stare. Tel. 615579 (0390)

• Vând Renault 11, neînma
triculat, telescoape spate, Re
nault și Opel. Informații tel. 054/ 
242355 (0453)

• Vând Dacia 1310, fabricație
1989, preț informativ 
12.000.000 lei. Tel. 241500, 
după ora 16, 247183 (0454)

• Vând urgent și convenabil 
VW Golf, 4 uși, motor 1600 cmc, 
tel. 762154 (9816)

• Vând tractor universal 650 
M, fabricat 1982. Informații tel. 
656189 (393)

• Vând utilaje pentru confecții 
încălțăminte, mașini cusut, 
prese freze și materiale. Tel. 
069/213107 (9949)

• Vând SRL cu sediul în 
Deva. Informații Orăștie, Prica- 
zului, bl. 62, ap.28, etaj 1 
(40033)

• Vând fotolii noi extensibile, 
mașină de scris "Olympia". Tel. 
627437 (40053)

• Vând urgent cruce mar
mură ieftin, execut lucrări mar
mură. Tel. 217075 (9015)

• Vând vitrină frigorifică 
orizontală și ladă frigorifică 
Simeria tel. 260052 (9014)

• Vând SRL. Tel. 651488 
(40055)

• Cumpăr electromotor Alfa 
Romeo Turbo Diesel 1800, cu 
reducție. Simeria, Gh. Doja, nr. 
18, Mycky (9022)

• Societate comercială vinde 
40 tone grâu furajer din baza 
orașului Sebiș, jud., Arad, preț 
convenabil. Relații la tel. 057 
420036, după ora 16,30 (9021)

• Vând urgent motor nou 
(complet) ARO Diesel Cîm- 
pulung. Sat Bîrcea Mică, nr. 66 
(9020)

• Vând disc pentru tractor 15- 
30 CP, nou. Bârsău, nr. 174. Tel. 
667132, după ora 18 (9019)

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

• Cumpăr dozator 3-4 ca
pete, 1 cap bere, în stare de 
funcționare. Tel. 673107 
(40626)

• Vindem încălțăminte uza
tă, italiană, en-gros. Tel. 
718115. Informații zilnic, orele 
8-19.(9227) 

•Vândurgent pachetul"Dia- 
log", nefolosit, numai 1.000.000 
lei. Tel. 094/851637 (0452)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de nevă
zător pe numele Nicula lonuț. O 
declar nulă.

• Pierdut legitimație de vete
ran de război pe numele Bra- 
șoveanu Vasile. O declar nulă.

OFERTE DE 
SERVICII

• A.F. DETOUR asigură trans
port de persoane și grupuri 
organizate prin firmele Touring, 
Sverak, Tours și Konig Reisen 
în țările: Qermania, Franța, 
Spania, Italia, Belgia, Olanda, 
Scandinavia, Suedia, asigurare 
medicală, carte verde, asi
gurare răspundere civilă auto, 
tel.621959, 623674 (4007)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
dulgher și fierari betoniști. 
Relații la tel. 216795, între orele 
7 - 15 (9016)

• Firmă româno - canadiană 
angajează 20 de persoane 
tinere, dinamice, prezentabile, 
cu normă întreagă. Se oferă 
posibilități de câștig între 50.000 
- 100.000 lei/zi. Relații de luni 
până vineri, orele 9-16, la tel. 
627527 (40065)

•SC IMPECABIL FMCSRL 
HUNEDOARA vă oferă servicii 
de curățenie la domicilii și 
firme în tot județul, bătut, 
aspirat, spălat covoare, mo
chete, canapele,tapițerii, cură
țat , lustruit, parchet, linoleum, 
faianță, gresie, spălat gea
muri, totul cu utilaje ultraper- 
formante. 092258117, 
092288129, 233343 (40042)

• SC Bogdana Starcompex 
angajăm confecționere în con
fecții textile cu și fără calificare. 
Angajăm trei tehnologi, str. 
Vânătorilor, nr. 27, tel. 231330 
(40050)

• SC Lucaciu SNC - depozit 
en gros angajează operator cal
culator (facturistă). Informații la 
tel. 221425, orele 8-17 zilnic. 
Data limită sâmbătă 17. 01. 
1998, ora 12 (40067)

• Cadru medical, fără obli
gații, îmi ofer serviciile pentru 
întreținerea unei persoane în 
vârstă. Tel. 231316, orele 15-18 
(9023)

• Inginer (29 ani), specif 
litatea construcții civile, indus
triale și agricole, vechime 5 ani, 
categorie specială, cunoscător 
limba franceză, relații tel.054/ 
651616, 055/551775’. (0392)

DIVERSE

• Vețan Nicolae domiciliat în 
Deva, str, Crinilor, bl. E. 11, ap. 
14 este citat ca pârât în dosarul 
civil nr. 358/1998 la Judecătoria 
Deva, cu termen în data de 30 
ianuarie 1998 (40040)

• Câștiguri în timpul liber. 
Investiție minimă. Tel. 216175, 
între orele 9-15. (40054)

• Familie serioasă dorește 
să întrețină familie în vârstă în 
schimbul locuinței în Deva sau 
împrejurimi. Tel. 626457 (0627)

•' Primăria Densuș organi
zează licitație în ziua de 30 
ianuarie 1998, pentru vânzarea 
fostului sediu CAP Peșteana. 
Relații la sediul Primăriei Den
suș. (9815)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 7 ani de la 
trecerea în neființă a celui care 
a fost

IOAN CRAI
Familia. (9017)

DECESE

• Familia îndurerată anunță 
încetarea din viață a celui ce a 
fost pe acest pământ

ANDREI 
ZUCKERBERGER

Cei ce doresc să-și ia un 
ultim rămas bun sunt așteptați 
azi, 14 ianuarie, ora 14, în 
Hunedoara, str. Cloșca, nr.3. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (9229)
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Strădanie
Oficiul poștal din Călan 

condus de dna Floarea Va- 
sile realizează lunar ve
nituri în valoare de 25 mili
oane lei. în principal din 
vânzarea de efecte poștale 
dar și din desfacerea de 
cosmetice, rechizite, țigări 
ș.a. Tot lunar se realizează 
abonamente la ziare și re
viste de circa 25 milioane 
lei.

Colectivul unității este 
alcătuit din 21 de femei. în 
oraș ziarul nostru are sute 
de cititori, cele mai multe 
abonamente la "Cuvântul 
liber" realizându-le dna 
Jenica Rus - care a fost 
premiată de ziarul nostru 
la finele anului trecut, pre
cum și colegele dumneaei 
Rozalia Senteș și Erica 
Manolache. (Tr.B) _____________________ >

Societatea comercială 
"VINALCOOL" SJL Deva 

Cu sediul în Deva, str. Andrei Șaguna, nr. 1 
Organizează licitație publică cu strigare

Pentru vânzarea unei cantități <le circa 30 in1 masă 
lemnoasă prelucrată, aparținătoare debitorului S.C. 
"C.IN.C. NOVA-COM" SRL Deva.

Licitația va avea loc în dala de 28.01.1998, ora 9, la sediul 
Combinatului de producție din Deva, str. Orizontului, nr. 2.

Informații suplimentare la telefon: 216.54.5

SC “AGROSIM” SA SIMBRIA 
cu sediul in Sîmeria, 
str. 1 Decembrie, nr.2 

anunță licitație pentru vânzare lapte vacă 
de la fermele zootehnice Bîrcea, Orăștie, A.
Vlaicu în ziua de 19.01.1998, ora 10,00.

Relații suplimentare la tel. 260023, 262035.

Imigranți 
clandestini

Peste 13.000 de imigranți clandestini au fost reținuți 
în Austria în 1997, dintre care 4.300 erau cetățeni români, 
a anunțat șeful brigăzii anti-teroriste din Ministerul 
austriac de Interne, Peter Gridling, citat de AFP.

Numărul persoanelor care au intrat ilegal în Austria a 
fost în 1997 cu 25% mai mare decât cel înregistrat în 
1996. Poliția a reușit și arestarea a aproximativ 1.600 de 
călăuze.

"Creșterea numărului imigranților clandestini este un 
fenomen grav, dar reținerea lor indică faptul că serviciul 
punctelor de control al frontierelor a devenit mai eficace", 
a declarat Gridling.

Oficialul austriac a precizat că un imigrant chinez 
F trebuie să plătească o sumă cuprinsă în.tre 16.000 si 

20.000 de dolari pentru a fi introdus ilegal în Austria, în 
timp ce un turc oferă, pentru același serviciu, numai 4.000 
sau 5.000 de dolari.

Lista călăuzelor cuprinde 250 de cetățeni iugoslavi, 
150 de români și 140 de turci. Printre imigranții ilegali 
înregistrați în Austria în 1997 se numără 4.300 de români, 

. 1.600 de iugoslavi, 1.050 de irakieni și 700 de turci.

Zr

-W S.C. MONDIAL S.A.
MONDIAL 
ROMANIA

CU OCAZIA SĂRBĂTORILORDL IARNĂ ÎN PERIOADA
01.12.97-51. Ol. 9S> SL VOR FACL MARI REDUCERI DL 

PREȚURI(20%) LA CĂRĂMIDĂLPICILNTĂ, BLOCURI
CERAMICL Șl BLOCURI DL BLTON

Blocuri ceramice
(lei/buc)

Preț vechi 
Preț nou

Blocuri de beton
(lei/buc)

Preț vechi 2512,604
Preț nou 2010,083

Prețurile nu includ TVA

Cărămidă eficientă
(lei/buc)

Preț vechi 700,948 
. Preț nou 560,758

2602,79
2082,232

ABONAMENTUL U "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA FEBRUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"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» — ■

/S.C."Zarandtrans"SA Brac?
cu sediul în Brad, str.Vânătorilor nr.47

anunță organizarea licitației publice pentru valorificarea 
prin vânzare a materialelor refolosibile (fier vechi, aluminiu
etc) subansamble, piese șl materiale provenite din dez
membrarea mijloacelor fixe, conform Ordonanței nr.11/1997 
a Guvernului României. Licitația va avea loc în data de 30 
ianuarie 1998, ora 12, la sediul unltâțiișise va repeta în fiecare 
vineri din sâptâmânâ, pânâ la adjudecare. Listele complete 
și prețurile de pornire a licitației pot fi consultate zilnic, între 
orele 8-14 la sediul societății, biroul tehnic. înscrierile la licitație 
se vor face pe baza taxei de participare în valoare de 50.000 
lei (nerambursabilâ) împreună cu taxa de garanție care este 
de 10% din valoarea opțiunilor virate, în contul de virament nr.
302500301 deschis la B.C. Filiala Brad, ori prin numerar sau CEC 
la casieria societâțli, pânâ la deschiderea licitației.

L Angajăm doi sudori outogon și electric (0394)

Depozitul en-gros AROMA
Situat în Deva, str. M. Eminescu, nr. 48 (localul fostei 

fabrici de mobilă), oferă la prețuri minime:
• Ulei«Zahăr «Orez «Mălai grisat «Făină «Gris «Sare 

•Oțet «Alcool rafinat și băuturi alcoolice «Dulciuri.
Depozitul mai oferă materiale și ingrediente pentru 

sucuri la dozator și Pop corn.
Informații suplimentare la tel.: 212057 

Prin Mondial, prețuri 
accesibile și garanția 
durabilității!_______

y

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 
dc 12.1.1998 sunt invitați la sediul societății pentru 
ridicarea dividendelor cuvenite pe anul 1996.

Plata dividendelor se va face începând cu data 
dc 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 dc identitate.
>............... ........................................................... ......... ■ -------- ț

BANKCOOP SA. 
FILIALA BRAD

Vinde la licitație publică:

> Imobil (casă) situat în localitatea 
Mesteacăn, nr. 223; preț de pornire: 
20.000.000 lei;

> Imobil - casă, anexe gospodărești 
și terenuri situate în comuna Băița, str. 
Principală, nr. 161; preț de pornire: 
45.000.000 lei.

Licitația are loc în data de 15.01.1998, 
ora 10, la sediul Judecătoriei Brad, Biroul 
executorului judecătoresc.

X_____________ ' _________________ Z

X

S.i4.
angajează

INGINER DE SISTEM
Condiții:

E> studii superioare
E> cunoștințe operare baze de date
E> limba engleză
E> permis de conducere 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. .y

f>
Societate comerciala

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

f
> PRELATE 
CAMIOANE

i > ACOPERIRI 
TERASE

tel./fax: 054/211128
V J

f BERE^l
SILVA 1/2 “j 

1 REOIJN 1/2

i ROM 30’
VODCĂ 30 (g

[RACHIU ALB 25

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L
I Societatea comercială MATEX S.A. Deva I
1 ________ __________________________________ _
I <- - - - - - - - - - - - - - Vinde prin licitație publică:

1. mijloace fixe casate;
I 2. deșeuri de fontă și fier vechi. I
| Lista cu utilajele este afișată la sediul societății din str. Dorobanților, nr.34. |
| Licitația va avea loc în ziua de 27.01.1998, ora 10, la sediul societății cu |
< repetare în fiecare marți până la epuizarea stocului. >

| 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
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PESIMISM ÎN LUMEA AFACERILOR PRINȚUL ERNST DE HANOVRA A LOVIT 
UN REPORTER DE TELEVIZIUNE

Dialogul purtat cu dnele 
Maria Ghibu și Ioana 
Dăscăliță, contabile în cadrul 
S.C. Transloc S.A. Deva, a 
fost de natură să dea o dublă 
imagine, retrospectivă și de 
perspectivă, activității acestei 
firme. Transloc S.A. este o 
societate axată pe transportul 
de marfă, dispunând de două 
secții una în Brad și una în 
Orăștie. Parcul auto al firmei 
cuprinde 53 de autovehicule, 
din care doar 36 mai sunt 
funcționale. Interlocutoarele 
au precizat că în baza 
Ordonanței 11/97 a Guver
nului se va trece la casarea 
mașinilor dezafectate cu 
diminuarea corespunzătoare 
a capitalului social al firmei. 
Una din particularitățile 
Translocului constă în faptul 
că deține în exploatare bas
culante de 16 și de 8 tone, 
fapt ce-i permite efectuarea 
de prestații în domeniile 
construcțiilor, construcțiilor de 
drumuri, dar și în cel al 
exploatării lemnului. Bene

PE PATRU ROTI
r

ficiari ai firmei sunt operatori 
economici cu pondere în 
structura economică hune- 
doreană cum ar fi ACOMIN 
S.A., CONDOR S.A., MACON 
S.A., Direcția județeană de 
drumuri, RAGCl Deva. Din 
păcate, după 19891a Transloc 
S.A. n-a putut fi achiziționat 
nici un vehicul nou, mașinile 

din parc, fabricate între anii 
'7O-’8O, suferă de un grad 
ridicat de uzură. Și nici nu 
putea fi altfel când fondul de 
dezvoltare al firmei însumează 
215 milioane de lei și aceștia, 
ne spune dna Dăscăliță, sunt 
doar pe hârtie. Lipsa de 
fluiditate de care suferă cir
cuitele financiare afectează 
semnificativ activitatea Trans

locului. Având de încasat 
488 de milioane de lei, 
reprezentând restanțe la 
plată, firma a reușit men
ținerea unui nivel relativ 
scăzut al datoriei de doar 
113 milioane de lei. A 
contribuit la aceasta și 
obținerea unor venituri 
excepționale din vânzarea 
la licitație a unor com
ponente de patrimoniu.

Un punct al dialogului a 
vizat problema privatizării 
firmei, FPS-ul deținând încă 
88 la sută din acțiunile ei. 
Interlocutoarele au fost de 
acord că eventualul 
cumpărător al acestor 
acțiuni va fi atras în primul 
rând de clădirea și de 
terenul deținut în prezent de 
firmă. Succesul afacerii ar 
putea fi ulterior consolidat 
prin dezvoltarea unor alte 
activități care să aibă ca 
bază specificul actual al 
firmei.

A. SĂLĂGEAN

Prințul Ernst August de 
Hanovra, în vârstă de 43 de ani, 
a lovit, sâmbătă seara, un re
porter de televiziune, după ce 
a participat la o gală de 
binefacere la Hanovra, în 
nordul Germaniei, în compania 
prințesei Caroline de Monaco, 
informează AFP.

Prințul a explicat că a 
acționat astfel pentru că a avut 
impresia că ziaristul se ames
tecă în viața sa personală.

Ziaristul, care a suferit o 
fractură a nasului, o plagă 
deschisă la cap și o comoție 
cerebrală, intenționează să-l 
dea în judecată pe Ernst Au
gust.

Gala de binefacere a fost

GUVERNUL VR PUTER INTERVENI PENTRU R OPRI 
CREȘTEREA PREȚURILOR

Guvernul va putea interveni, 
în baza legii concurenței, pentru a 
opri creșterea unor prețuri, în 
cazul manifestării unor tendințe 
speculative, în urma majorării 
TVA, a declarat Mircea Ciumara, 
ministrul Industriei și Comerțului.

Mircea Ciumara apreciază că 
pe piața românească creșterile de 
prețuri nu se fac în funcție de 
concurența reală și de evoluția 

organizată de o fundație 
internațională care desfășoară 
activități în domeniul biologiei, 
neurochirurgiei și maladiilor 
nervoase și are sediul pe o 
proprietate a prințului.

Potrivit poliției, în timp ce se 
îndrepta, împreună cu Caroline 
de Monaco, spre ieșirea din sala 
în care se desfășura gala, prințul 
Ernst s-a repezit asupra unui' 
ziarist care aștepta ca ei să 
pleCe, lovindu-l cu pumnii, 
picioarele și umbrela.

Victima a subliniat că în 
momentul agresiunii nici nu se 
afla pe proprietatea prințului și 
că a filmat totul, inclusiv 
încăierarea, fiind deci în posesia 
unui material cu care și-ar putea

pieței, fiind influențate de posibi
litățile de cumpărare a populației. 
“Scăderea prețului la benzină nu a 
determinat și o scădere a altor 
prețuri, cum ar fi fost normal. Cele 
mai mari tendințe speculative se 
înregistrează în sectorul de vânzare 
cu ridicata”, apreciază Ciumara.

Măsurile luate anterior de 
Executiv pentru combaterea 
creșterii prețurilor, înghețarea 

proba nevinovăția. Prințul ; 
susține însă că ziaristul îi I 
încălcase proprietatea.

Ernst August de Hanovra I 
s-a despărțit în octombrie de | 
soția sa, Chantal Hochuli, fiica . 
unui milionar elvețian, după 
un mariaj de 16 ani.Prințul și 
Chantal au avut doi fii. în 
ultimul timp el a fost văzut 
frecvent în compania prințesei 
Caroline de Monaco.

Conducător al uneia 
dintre cele mai mari case ale 
nobilimii engleze, prințul Ernst 
August de Hanovra deține și 
unul dintre cele mai înalte 
ranguri în nobilimea engleză, 
grație înrudirii sale cu familia 
regală britanică.

prețului uleiului și scutirea de 
taxe vamale pentru carnea de 
porc, chiar dacă au fost criticate, 
au reușit să descurajeze specu
lanții, apreciază ministrul. “Blo
carea prețurilor pe o anumită 
perioadă precum și efectuarea 
de controale asupra veniturilor 
și impozitelor plătite de comer- 
cianți vor avea aceleași efecte”, a 
adăugat Mircea Ciumara.

TRANSMITEȚI DIRECȚIEI DE 
TELECOMUNICAȚII 

NEMULȚUMIRILE MELE
în data de 14 decembrie 

1997 am încercat să dau un 
telefon de la Cabana Cos- 
tești, bineînțeles cu apro
barea barmanului care era 
de serviciu. Dar, culmea, cu 
toate încercările mele, între 
orele 11,55*12,20, pentru a 
solicita o cohvorbire cu 
familia, în orașul Dej, mi-a 
fost imposibil să-mi exprim 
măcar comanda. Centra
lista care a fost de serviciu 
nu a binevoit să-mi răs
pundă, deși am bătut în 
furcă aproape o jumătate 
de oră. Cum se poate numi 
o astfel de atitudine decât 
lipsă de interes din partea 
centralistei? De altfel, am 
fost preveniți de către 
domnii care deserveau ca

bana de felul cum, se 
petrec lucrurile la centrala 
din comună. Dacă s-ar fi 
produs un accident - ceea 
ce nu-i exclus în acest loc 
pitoresc, vizitat de nume
roși turiști -, ar muri omu’ 
până să poată fi anunțată 
salvarea prin telefon. Vă 
rog ca prin intermediul 
publicației dv să trans
miteți conducerii Rom- 
telecom Hunedoara ne
mulțumirile mele.

Pentru a vă convinge 
de adevărul celor relatate, 
vă rugăm să vă deplasați 
la cabana Costești și să 
vă încercați norocul 
ridicând receptorul, (losiv 
Denceac, geolog).

Oprire interzisă doar pentru autovehicule, nu >7 pentru lucrătoarele
rare se îndeletnicesc cu... mătura.

Foto: Eduard CHIROIU

PR/VAT/ZARE

Aproape toți cetă
țenii ce locuiesc lă 
parterul blocurilor de pe 
bulevardul Corvinul din 
municipiul Hunedoara 
s-au privatizat. Mai pre
cis și-au transformat 
apartamentul sau una 
din camere în magazin 
tip ABC, farmacie, butic 
ș.a. Transformările 
făcute cu această oca
zie sunt din aluminiu, 
s-au amenajat alei de la 
bulevard până k 
intrarea în unități etc. 
Totul este foarte frumos 
și, credem, în folosul j 

^oamenilor. (Tr.B.)_____ \

i Banca „Dacia Felix”'
str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca,

j organizează concurs pentru ocuparea postului

Director pentru SUCURSALA Deva
Condiții:

* studii superioare economice;
* experiență în activitatea financiar-bancară de cel puțin 3 ani 

Interviul va avea loc la sediul Băncii Dacia Felix 8.A., str. Memorandumului, 
nr. 28, Cluj-Napoca, la data de 4 februarie 1998, ora 12.

Cererile de înscriere însoțite de curriculum vitae, recomandarea de la loeul de muncă 
și certificatul de cazier judiciar se vor depune până la data de 28 ian. 1998 la Direcția 

Resurse Umane din Centrala B.D.E. - str. Memorandumului, nr. 28, Clpj-Napoca.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 064-194433, int. 170.
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S.A. Cluj-Napoca
Sucursala DEVA |

ANUNȚĂ:’ „ Ivânzarea la licitație a unității
• Autoservire și anexe situate in i 
Hunedoara, b-dul Traian, nr.3A | 
-«preț pornire: 750.lei | 

LICITAȚIA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 
19.01.1998, LA ORA 10,00, LA JUDECĂTORIA I 

HUNEDOARA, BIROUL EXECUTORILOR 
JUDECĂTOREȘTI.

Relații suplimentare la sediul băncii din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, bl. 34, 

telefon 220796.
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