
SALA DE
LECTURĂ

ÎNTÂLNIRE LA NIVEL NATIONAL A SILVICULTORILOR
Având în vedere că județul nostru ocupă locul trei pe 

țară în privința suprafeței ocupate de păduri, conducerea 
Regiei Naționale a Pădurilor a decis ca timp de două zile, 
respectiv Joi 22 și vineri 23 ianuarie a.c., să aibă ioc ia Deva 
o întâlnire ia nivel național a silvicultorilor.

Cu acest prilej, după cum ne-a relatat dl ing. Ion Crișan, 
directorul Direcției Silvice Hunedoara-Deva, se va face 

bilanțul activității silvicultorilor pe anul 1997 și se va 
stabili programul de lucru pentru anul 1998. De ase
menea, vor fi abordate probleme privind restructurarea 
acestei regii.

La întâlnire participă conducerile Regiei Naționale a 
Pădurilor și ale direcțiilor silvice din tară.

(N. T)

* - Tăticule, politicienii pot ajunge în Rai?
- Pot, cu condiția însă să fi murit când erau 

copii!
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ASUMAREA
RĂSPUNDERII

Dușul rece pe care PD l-a 
aplicat PNȚCD se pare că i-a 
trezit la realitate pe bătrânii 
țărăniști orgolioși, l-a pus pe 
gânduri și la treabă pe 
molcomul premier sindicalist, 
l-a impulsionat pe șeful 
statului sâ-și exercite 

prerogativele. Din acest duș 
rece, revoluționar și necesar, 
a izvorât mesajul preșe
dintelui Emil Constantinescu 
către forțele aflate în conflict 
politic și guvernamental, iar 
de aici s-a declanșat nevoia 
unei sesiuni extraordinare a 
parlamentului și asumarea 
răspunderii guvernamentale.

Conform legii, angajarea 
răspunderii guvernului în fața 
parlamentului se poate face 
prin prezentarea unui pro
gram, a unei legi sau a unei 
declarații politice. Abil, sau 
bine sfătuit, premierul Victor 
Ciorbea a ales calea cea mai 
simplă, mai convenabilă și 
mai eficientă pentru sine, 
pentru guvern și pentru 
coaliție, respectiv solicitarea 
votului de încredere prin 
prezentarea parlamentului 
spre aprobare sau respingere

Cmui care a inccniurat 
pământul 

fie mai multe cri
Cine îl vede - zdravăn, roșu 

îrf obraji, plin de veselie tot 
timpul în priviri și la vorbă - nu- 
i vine să creadă că Sion Buștea 
din Deva a ajuns la vârsta când 
are dreptul să iasă la pensie. 
Fapt ce s-a și petrecut la 30 
decembrie 1997. Ultima 
însemnare în cartea sa de 
muncă a fost consemnată la 
"Ambulanța" Deva (fosta 
"Salvare”), dar în cei 35 de ani 
de activitate fără nici o 
întrerupere a trecut prin mai 
multe locuri de muncă. A 
început treaba la Mina Deva, 
după care a trecut la fostele ITA 
șl ITSAIA, sfat raional șl 
județean ș.a. Trei decenii șl 
jumătate a practicat numai și 
numai aceeași meserie - șoferia. 
A lucrat șl pe mașini mari - cu 
care a colindat țara în lung șl-h 
lat - și pe mici și n-a avut 
evenimente deosebite în 
perioada cât s-a aflat la volan. 
N-a făcut un calcul, dar crede 
că, dacă ar pune cap la cap 

a proiectului Legii priva
tizării. Interesant, legal și 
lesne de înțeles. Legea 
deja funcționează, fiind 
acceptată printr-o ordo
nanță de urgență adoptată 
de guvern la sfârșitul anului 
trecut, pentru care și-au dat 
acordul toți miniștrii din 
arcul puterii, deci și cei ai 
PD. Una la mână. 
Privatizarea este poate cea 
mai importantă coordonată 
a reformei, iar o lege prin 
care să funcționeze nu 
poate fi nesocotită de 
nimeni, cu atât mai puțin de 
membrii guvernului însăr
cinați să desăvârșească 
reforma în România. A 
doua la mână.

în sfârșit, cei care din 
ignoranță sau din rea 
credință s-ar opune totuși 
acestei legi s-ar acoperi de 
neîncrederea și oprobriul 
întregului popor. Și probabil 
că nimeni nu-și dorește așa 
ceva. Este de la sine înțeles 
deci că legea va trece. Dar 
cu asta conflictul între 
PNȚCD și PD nu s-a 
încheiat. Impasul nu a fost 
depășit. Miniștrii PD nu au 
fost de acord ca guvernul 
să-și asume răspunderea

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

kilometrii parcurși, ar ieși o 
cale care ar înconjura 
pământul de mai multe ori. 
L-am întrebat:

- Bun, ați închis cartea de 
muncă; ce urmează după 
acest eveniment?

- Oho, am de lucru, n-o să 
stau cu mâinile în sân. Pe cei 
doi copii i-am aranjat în Deva, 
la unul i-am făcut casă, 
celuilalt i-am cumpărat 
apartament. Am făcut încă o 
casă în Leșnic, satul unde m- 
am născut. Casă cu două 
nivele, garaj și terasă unde m- 
am mutat. Am două hectare de 
pământ, vacă, oi, porci și tot 
ce-i trebuie unul om de la țară 
pe lângă casa Iul. Deci, am 
redevenit țăran șl-ml place 
asta deoarece am fost prieten 
cu munca de când mă știu și 
am făcut-o cu plăcere și 
răspundere. Căci munca ține 
omul în sănătate și în viață cât 
mai lungă, la urma urmei.

Traian BONDOR

A FLASH
^>Un colț al măiestriei 
într-un mic raion al maga

zinului ,,Diana” (S.C. Cora S.A. 
Hunedoara), pot fi admirate 
numeroase lucruri de artă - fețe 
de masă și mileuri lucrate din 
șnur de macrame, dar și 
goblenuri. Sunt aduse aici spre 
vânzare, multe femei ajungând 
să recurgă la despărțirea de 
aceste piese deosebite din 
pricina costului, coșului zilnic. Și 
tot din același motiv, acestea 
rămân aici luni și luni de zile, 
căci puțini sunt cei cărora le dă 
azi mâna să-și decoreze 
încăperile cu asemenea 
podoabe. (E.S.)

^Cluburi ale șomerilor
Din cele spuse de dl loan 

Alejcandrescu, director al 
Oficiului prefectural Petroșani, 

^la o recentă conferință de presă,

IMPLICARE EFECTIVA IN ACORDAREA DE SPRIJIN

L-am rugat pe dl ing. 
Gheorghe Grun, director 
general al Camerei de 
Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, să ne 
prezinte, succint, princi
palele acțiuni întreprinse de 
către instituția pe care o 
conduce în sprijinul 
minerilor disponibilizați, 
având în vedere faptul că 
numai în Valea Jiului se 
găsesc în această situație în 
jur de 16.000 de oameni.

Potrivit celor precizate 
de către interlocutor, până 
acum au fost organizate 
cursuri de inițiere în afaceri 
la Petroșani, Deva și Brad, 
unde primele serii au 
încheiat aceste cursuri de 
scurtă durată (10 zile). 
Cursurile susținute de către

EDUCAȚIA INTR-O ȘCOALA SPECIALA
Să fii director de școală în 

condițiile tranziției nu este o 
misiune ușoară. Iar atunci 
când școala pe care o conduci 
este specială cu atât mai puțin. 
Totuși dl Nicoiae Cristea, 
directorul Școlii Speciale 
Păclișa, pare un om mulțumit 
de menirea sa. De câte ori I- 
am întâlnit afișa aceeași 
seninătate și chiar satisfacție 
pentru felul în care lucrurile se 
derulea/ă în școala în care 
lucrează de 24 de ani. După 
atâta timp probabil că i-ar fi 
greu să lucreze într-o școală 
fără un asemenea specific, cu 
copii fără probleme.

rezultă că de puține zile la * 
Lupeni funcționează un club al 
șomerilor. Se pare că 
începând din 26 ianuarie și la 
Petroșani va fi deschis un 
astfel de club.

Identificați 
reținuți.

Pentru fapte comise 
anterior, au fost identificați și 
reținuți de poliție Florin 
Panțiru, de 22 de ani, din 
Vulcan, Maria Gălătean, 29 
de ani, din Petroșani și Ștefan 
Amza, 30 de ani din Hune
doara. Cea mai mare 
pedeapsă o avea de executat 
Amza - 2 ani și șase luni 
închisoare pentru furt din avut 
privat. (V.N.l 

(Continuare în pag. 2)

Contopindu-se cu cerul - mărețul Munte. 
Foto: Evi MEITNER

MINERILOR DISPONIBILIZAȚI
specialiști de la C.C.I. și 
specialiști atrași din alte 
domenii (finanțe, bănci) s-au 
desfășurat în mod gratuit, 
fiind pregătiți ca în scurt timp 
să reînceapă noi serii de 
mineri asemenea cursuri.

Foarte important de 
reținut este că pentru toți 
minerii disponibilizați se 
acordă ajutor în vederea 
înființării de societăți comer
ciale sau demararea de acti
vități independente, acesta 
materializându-se în consul
tații gratuite, precum și în 
însemnate reduceri de taxe 
la tarife. în același timp s-a 
organizat preluarea docu
mentațiilor la Petroșani, 
prezentarea la Deva fiind 
necesară numai pentru obține
rea semnăturilor autorizate.

de

Specificul acestei școli este 
dat de faptul că ea deservește 
cazuistica Spitalului “Vasile 
llea” Păclișa de neuro- 
psihiatrie infantilă. Elevii se 
împart în două categorii: copii 
cu debilitate mintală, care 
frecventează clase 
învățământ ajutător și au o 
programă școlară mai aerisită 
și copii cu tulburări de 
comportament și socio
afective, care urmează 
cursurile școlii de masă. Ei se 
pot integra din nou în sistemul 
de învățământ obișnuit. Rostul 
școlii este de a sprijini 
recuperarea acestor copii

CAOTAND UNIfTtSA
£ vadarea din strânsoa- 

tidrea umedă și cenușie a 
urbei poate fi, pentru niște 
împătimiți ai drumețiilor, 
muntele. Acum, în plină iarnă, 
orașul apare gol, nefiresc de 
murdar și, pe deasupra, lipsit 
de zăpadă. Agitația cotidiană, 
stresul continuu, aglomerația 
străzii reprezintă motive 
suficiente pentru a pleca în 
căutarea liniștii. Unde am 
găsit-o noi? Ei bine, în Masi
vul Retezat, în pitoreasca și, 
în egală măsură, sălbatica 
zonă din jurul cabanei 
Pietrele.

Plecăm deci, hotărâți să 
uităm pentru câteva zile de 
oraș, să ne bucurăm din plin 
de ceea ce ne oferă mărețul 
și atotputernicul Munte. 
Mașina toarce lin și pare că

î

în preocuparea imediată 
a C.C.I. există grija de a 
înființa în Valea Jiului un 
Centru de inovare și trans
fer tehnologic, în care scop 
Ministerul Cercetării și 
Tehnologiei s-a oferit să 
acorde sprijin financiar. De 
asemenea, C.C.I. este 
implicată, ca membru, în 
Consorțiul pentru dezvol
tarea locală a Văii Jiului, 
sprijinind prin mijloacele 
specifice cuprinderea în 
programe a unor obiective 
ce pot să absoarbă o parte 
din forța de muncă dis- 
ponibilizată (între acestea 
înscriindu-se și construcția 
drumului Petroșani 
Herculane). în același timp 
trebuie menționat că C.C.I. 
este puternic implicată în 

pentru reintegrarea lor socială 
și pentru ca ei să-și poată 
însuși cunoștințele zilnice. 
Pentru recuperarea lor acești 
copii au nevoie și de activități 
specifice. Acestea sunt 
cuprinse în orele de dirigenție 
ori în programul zilnic de după- 
amiază când se discută cu 
copiii, sunt antrenați în acțiuni 
recreative. Ar fi nevoie de o 
bază materială mai bună, “dar 
asta-i situația peste tot” - 
remarca dl director. Dar chiar 
și cu o bază materială nu prea 
bogată se fac multe activități 
cultural-artistice, lunar 
organizându-se concursuri pe 

zburdă până la cabana 
Cârnlc. De acolo, însă, 
începe Țara Zăpezilor, o 
adevărată împărăție a 
frigului, ruptă parcă de 
restul lumii, în afara timpului 
și a spațiului. Suntem 
nevoiți să renunțăm la 
mașină și pornim agale pe 
jos. în fața noastră, împun
gând cu măreție cerul, 
țâșnesc câteva piscuri, dar 
din urmă se apropie ame
nințătoare furtuna. începe 
Războiul Lumilor. Una aș- 
teptându-ne cu brațele larg 
deschise, alta luptându-se 
să nu ne lase din 
strânsoarea ei.

Evi MEITNER, 
Andrei NISTOR

promovarea legii pentru 
zonele speciale de dez
voltare, făcând în acest 
sens o serie de propuneri.

Aceluiași scop i se 
circumscriu - după cum 
am reținut din discuție - și 
întâlnirile ce se orga
nizează de regulă în fiecare 
lună între agenții eco
nomici din județ șl* 
organisme ale adminis
trației publice locale și 
centrale, vizând în special 
rezolvarea problemelor 
specifice Văii Jiului, cât și 
cele cu parlamentari și 
factori de decizie, în toate 
acțiunile inițiate având 
susținerea necesară din 
partea prefecturii.

Nicoiae TÎRCOB

diverse teme (plastice, 
muzicale, de comportament 
civilizat ș.a.). Școala 
Specială Păclișa s-a 
remarcat prin formațiile 
artistice în cadrul întrecerilor 
dintre unități școlare cu 
același specific. în toamnă 
dansul modern al fetelor s-a 
bucurat de succes. Aceste 
activități îi stimulează pe 
copii, spiritul competitiv fiind 
prezent și la cei cu probleme. 
După cum lor le face bine și 
faptul că se simt implicați, li

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)
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cu această lege atât de 
importantă, considerând că 
premierul folosește astfel un 
pretext pentru a-și recâștiga 
încrederea aliaților. Este clar 
pentru oricine că este un 
pretext, dar unul ingenios 
aies și mai ales unul legal. 
După cum este clar pentru 
oricine că cererea expresă a 
PD de înlocuire a primului 
ministru și de formare a unui 
nou guvern, când guvernul a 
fos; înnoit de curând, sub
stanțial, cu cadre de valoare, 
unanim recunoscute, este un 
pretext al nemulțumirii PD 
pentru pierderea într-un timp

GREVA FOAMEI - TEMPORAR AMÂNATĂ
Conferința de presă orga

nizată luni, 19 ianuarie a.c., la 
sediul Prefecturii Hunedoara, 
de către Asociația Disponi- 
bilizaților din Industria Minieră 
Deva, a avut drept scop 
precizarea poziției în conflictul 
cu Guvernul României. Așa 
după cum am relatat pe larg 
în paginile cotidianului nostru, 
disponibilizatilorde la BADPS, 
REMPES, CEPROMIN și 
INFOMIN nu li s-au plătit 
sumele de care ar trebui să 
beneficieze în mod legal, 
nerespectându-se prevederile 
OG. nr. 22/1997, aprobată prin 
Legea nr. 216/1997. Cum de 
mai bine de patru luni protestul 
lor nu este auzit de nimeni, o 
parte dintre aceștia au recurs 
la o formă ultimativă de luptă, 
intrând în greva foamei înce
pând cu data de 15ianuarie a.c.

^t'CÂTEVA ASPECTE NECLARE Șl 
UN RĂSPUNS LIMPEDE

Dl. Aurel Teușan din Deva, 
str.22 Decembrie, bl. 42, sc.C, 
ap.28, ne-a trimis la redacție 
o scrisoare în care abordează 
mai multe aspecte.

Primul ar fi acela că 
RENEL facturează global 
consumul de curent electric 
pe toate scările unui bloc și nu 
pe fiecare scară în parte. 
Punem această reclamație în 
atenția conducerii RENEL, 
deși știm că numai 
apartamentele au contoare 
electrice, scările nu.

Al doilea este acela că doi 
lucrători ai “Romtelecom” au 
rupt lacătul de la tabloul 
telefonic pus de asociația de 
locatari. Dânsul a reclamat 
faptul, la “Romtelecom” care 
a pus un alt lacăt. După 
întâmplarea respectivă, mai 
precis cu circa o lună în urmă, 

^au venit alți doi meseriași de

MIERCURI 
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TVR I
6.00 România: ora 6 fix!!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Dosarele 
istoriei (do/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Tradiții 16.30 Tri
buna partidelor parla
mentare 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Medicina pt. toți 18.30 
Camera ascunsă 19.00 Sun
set Beach (s) 19.50 Agenda 
Muzelor 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 
21.15 Impact (anchetă) 21.45 
Teatru TV prezintă: „Cumpăr 
dog arlechin" 22.40 
Pasiunea creației, pasiunea

N._____________  

foarte scurt a doi miniștri și nu 
neapărat pentru ritmul lent de 
înfăptuire a reformei de către 
cadrele PNȚCD. Pentru că 
reforma nu o face doar 
PNȚCD, ci toate forțele 
politice aflate la putere, iar de 
înfăptuirea acestui obiectiv 
sunt răspunzători toți aliații.

Cum însă nici PD nu este 
dispus să cedeze ușor, va 
intra probabil în joc și 
moțiunea de cenzură, pe care 
au anunțat că o vor susține 
mai multe forțe politice, 
îndeosebi din opoziție. Dacă 
moțiunea cade, guvernul 
rămâne. Și invers. S-ar putea

Protocolul încheiat în data 
de 16 ianuarie între repre
zentanții disponibilizatilor și 
președintele Comisiei Consul
tative de Dialog Social din 
cadrul Prefecturii Hunedoara, 
dl subprefect Nicolae 
Segesvari, suspendă greva 

fwneouirțA'.
■■ as >uil I

foamei pe motivul lipsei unui 
partener de dialog. Faptul se 
datorează actualei crize 
guvernamentale. Totuși, dacă 
în termen de 10 zile situația va 
fi în continuare neclară, 
protestatarii își rezervă dreptul 
de a începe din nou protestul. 
Președintele Comisiei Consul
tative s-a angajat să le

la “Romtelecom"', au lucrat 
ceva la tabloul respectiv, iar 
când au plecat au luat și 
lacătul.

Aspectul de mai sus n-am 
avut cum să-l verificăm 
deoarece autorul scrisorii nu 
ne spune cine au fost domnii 
respectivi

Pornind de Io 
o scrisoare
In finalul scrisorii, dl 

A.Teușan ne îndeamnă să 
discutăm cu dna Socol, de la 
Primărie, după care să scriem 
în “Cuvântul liber” ce acte sunt 
necesare pentru a le prezenta 
la Judecătorie în vederea 
înființării asociațiilor de 
proprietari. Am căutat-o pe 

vieții 23.40 Jurnalul de 
noapte 23.55 Cultura în lume

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal

8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 
Cu ochii’n 4 (r) 9.45 Portrete 
în acvaforte (r) 10.15
Teleendiclopedia (r) 11.35 
D.a. 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Arhive românești (r) 
14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Heir 
Rap! (cs) 19.10 Tenis Aus
tralian Open (rez.) 20.20 
Pasiuni (s, ep. 9) 21.10 
Avocatul poporului 22.00 Cei 
care se aruncă în foc (f.a. 
SUA1996) 23.35 Meridianele 

ajunge la formarea unui nou 
guvern, cu un alt prim- 
ministru. N-ar fi o pagubă 
prea mare. însă n-ar fi de 
dorit să se ajungă la guvern 
minoritar, care n-ar rezista 
prea mult. Iar soluția 
alegerilor anticipate, pe care 
o tot fâlfâie, iresponsabil, 
unii, ar fi catastrofală. 
Pentru PD, mai ales, dar, de 
fapt, pentru întreaga țară. Și 
pe termen mai lung.

Oricum, azi, de la ora 
15, sesiune extraordinară a 
parlamentului. Vom trăi și... 
veți vedea, vorba pre
mierului Victor Ciorbea.

mijlocească întâlnirile cu 
reprezentanții Guvernului și 
cu parlamentarii hunedoreni. 
Trebuie precizat că hotărârea 
de suspendare a grevei nu a 
fost luată la intervenția 
vreunui for de conducere lo
cal, ea fiind în totalitate a gre
viștilor. Lidera ADIM, dna 
Margareta Simulescu, a 
negat orice implicare a 
primarului municipiului Deva, 
dl Mircea Muntean, în 
aplanarea conflictului. Au fost 
negate, de asemenea, și 
informațiile conform cărora 
reprezentanții unor partide 
politice și-au oferit sprijinul 
pentru rezolvarea conflictului, 
ajutor condiționat de 
înscrierea în respectivele 
organizații.

Andrei NISTOR

dna respectivă, dar n-am 
găsit-o. Am apelat atunci la 
consilierul juridic al 
Consiliului județean, dna 
Mariana Popa, care, cu 
multă amabilitate, ne-a pus 
la dispoziție Legea 114/1996 
ce reglementează această 
problemă, lată ce acte se cer 
depuse - în două exemplare 
pentru înregistrarea aso
ciațiilor ca persoane 
juridice: • O cerere; • Pro
cesul verbal semnat de 
proprietarii ce^u luat parte 
la adunarea de constituire a 
asociației; • Acordul de 
asociere; • Statutul aso
ciației aprobat de adunarea 
generală; • Dovada patri
moniului asociației. Toate 
documentele de mai sus, în 
afară de cerere, se depun în 
copie. (Tr.B).

dansului 0.00 Varietăți 
internaționale

ANTENA 1
6.30 Viață sălbatică (do) 

7.00 Tele-Dimineața 9.00 Un 
câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 Ai 
încredere în mine (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s) 13.10 
Clubul ,,Hai România” (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 Onyx Music - 
Muzica de vis 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s)19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Isabelle 
Eberhardt (f.biogr. SUA 1990)
21.30 Doctor Bramwell (s, ep. 
18) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

CÂOTÂND UNQTSA
(Urmare din pag. 1)

Ajungem în prag de seară 
la Pietrele și suntem întâm
pinați cu un ceai fierbinte și 
cu o vorbă bună de doamnele 
Ioana Andraș și Olga 
Popescu, cele care se ocupă 
de buna funcționare a caba
nei de aici. Noaptea se prăvă
lește peste noi împreună cu 
viscolul și ceața care sunt 
stăpâne și în ziua următoare. 
Dar vine din nou seara, 
aducând de această dată 
liniștea. Vântul se potolește, 
ceața dispare și ceea ce mai 
rămâne este zăpada tronând 
cu măreție peste natura în
cremenită sub greutatea ei. 
Cerul e senin acum, iar lu
mina selenară se revarsă cu 
dărnicie ^>este întinderea 
albă, într-un Joc feeric, 
aproape ireal. In dimineața 
următoare pornim, croindu-ne 
cu greu drum prin zăpada 
groasă, la cucerit înălțimile. 
Doar soarele ne este martor

EDUCAȚIA îl\ITR-O 
ȘCOALĂ SPECIALĂ

(Urmare din pag. 1) 

se dau mici responsabilități 
(cum ar fi aceea de a îngriji 
numeroasele ghivece cu flori 
care dau o notă de veselie 
școlii).

Numărul elevilor Școlii 
Speciale Păclișa este fluctuant, 
după internările și externările 
din spital. La sfârșitul primului 
trimestru școlar erau 183 de 
elevi de a căror instruire 
școlară se ocupă 37 de cadre

CONDIȚII MIZERE DE TRAI 1
I

tn cartierul Micro 15 din 
Deva, mal exact pe str. Bejan, 
căminul aparținând SC Foricon 
SA oferă un peisaj dezgustător, 
sumbru. Șl, cu toate că aici 
condițiile de trai sunt mizere^ 
clădirea este suprapopulată. 
Lipsirea cu desăvârșire a 
caloriferelor a dus, firește, la 
utilizarea sobelor, lată de ce

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 13.06 Pro
fesiunea mea cultura (r)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 29) 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 The 
Frog Pronce (f. SUA 1984) 
22.10 Știrile PRO ȚV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 27) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Pro și 
Contra cu O. Paler 0.15 Ne
muritorul (s) 

și călăuză în același timp. 
Ajungem sus și privim cu 
mândrie spre țara care se 
întinde supusă la picioarele 
noastre Suntem niște 
învingători. Am biruit răul din 
afară, dar am biruit și pro
priile noastre slăbiciuni. în 
sfârșit suntem numai noi, 
bucurându-ne împreună de 
liniștea care ne înconjoară 
și de pacea din suflete.

Apoi vine despărțirea. 
Trebuie să plecăm, să ne 
întoarcem în lumea cenușie 
din care am venit. Rămâ
nem doar cu regretele și cu 
promisiunile spuse în gând 
că vom reveni cât mai 
curând. Nu mai putem face 
nimic. Poate doar să păs
trăm liniștea în mașină, în 
încercarea de a mai simți 
puțin din Marea Tăcere a 
Muntelui. Măcar până 
acasă...

didactice, dintre care 12 au 
gradul didactic I. Având ca 
scop comun - ameliorarea 
stării de sănătate și 
comportamentale în vederea 
reintegrării acestor copii în 
societate - școala și spitalul 
colaborează bine. "Avem 
sprijin total din partea 
conducerii spitalului” - a 
precizat în mai multe rânduri 
dl Cristea.  

coșuri fumegânde străbat 
ferestrele, Înnegrind pereții 
exterior! al clădirii. De ase
menea, este absentă apa rece 
(cea caldă picurând puțin) șl 
Iluminatul electric, așa-ilsa 
bale este un adevărat focar dă 
infecție, Iar tn Jurul blocului 
zac mormane de gunoaie. 
(C.C.)

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 1
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) 
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O BERBEC
S-ar putea să fiți 

obligat să plecați într-o 
delegație, ceea ce nu vă 
surâde. Dar se va Ivi cu 
această ocazie și un 
câștig.

O TAUR
Din punct de vedere 

sentimental, sunteți cam 
confuz, așa încât nu luați 
nici o decizie. Evitați să 
vă ocupați de reparații 
pentru a nu strica ceva.

O GEMENI
Idei strălucite, dar 

sunteți ușor bulversat și 
nu reușiți să fiți eficient. 
Aveți nevoie de ajutorul 
prietenilor.

O RAC
Ziua de azi vă este 

favorabilă, dar nu luați 
decizii pripite. Șanse de a 
realiza ceva deosebit în 
căminul dv. Familia vrea 
să vă ajute, dar mai mult 
vă încurcă.

O LEU
Aveți probleme cu 

banii, dar nu fiți îngrijorat. 
Un prieten vă va ajuta și 
vă veți mai liniști.

O FECIOARĂ
Veți primi o sumă 

importantă de la o femeie 
apropiată dv. Cineva are 
nevoie de ajutorul dv, dar ' 
nu observați. Faceți totuși 
un efort.

O BALANȚĂ
O persoană cu funcție 

importantă încearcă să 
stea de vorbă cu dv. Vă va 
convinge că tot ceea ce , 
doriți dv se poate realiza 
în timp. Nu vă grăbiți, 
pentru a nu pierde din 
vedere esențialul.

O SCORPION
Ați putea câștiga o 

sumă de bani care v-ar 
permite punerea în prac
tică a unor proiecte 
secrete. Un coleg de ser
viciu vă poate da o mână 
de ajutor.

•O SĂGETĂTOR
Tranzacțiile financiare 

vor avea rezultate bune. 
Informațiile primite vă 
avantajează, dar e bine să 
le verificați în detaliu.

O CAPRICORN
Lucrurile par încurcate, 

dar le veți scoate la capăt 
repede. Capacitate ma
ximă de a vă pune în 
practică ideile. Ați putea 
investi într-o casă sau 
într-un teren.

O VĂRSĂTOR
Prietenii vă vor asalta 

și vă vor scoate din casă 
vrând-nevrând. Dar 
aceasta nu vă deranjează, 
dimpotrivă, căci veți scă
pa de treburile casnice 
programate.

O PEȘTI
Zi bună la serviciu. 

Șefii sunt mulțumiți de dv 
și n-ar fi exclus să vă 
premieze. Cineva vă va da 
o sugestie și-i bine s-o 
folosiți. Așteptați un 
telefon.



%

(ISfi fiurul Brad a început 
pregătirile pentru retur cu 

gândul la baraj

Dialog cu loan Faur, secretar al 
ASA Aurul BRAD

- Și în acest an ați de
marat repede pregătirile 
pentru returul Campiona
tului Diviziei D, odată cu e- 
chipele din eșaloanele su
perioare ale fotbalului 
nostru.

- Da, prezentarea lotului 
s-a făcut la 12 ianuarie a.c. 
Ne-am grăbit fiindcă dorim 
să promovăm în Divizia C. 
Deși în clasamentul returu
lui am ocupat locul 1, după 
11 victorii din 13 meciuri dis
putate și numai 2 înfrângeri, 
cu un golaveraj de 26-13 și 
33 de puncte, în o etapă dis
putată din retur, Aurul a jucat 
la Minerul Ghelari și rezul
tatul a fost de 1-1 și deci am 
terminat tot pe locul al 2-lea 
sezonul din toamnă cu 34 
de puncte, la numai un 
punct diferență de FC Dacia 
Orăștie ce se află acum pe 
primul loc și se anunță o 
luptă strânsă pentru promo
vare între aceste 2 formații, 
însă și FC Paroșeni - Vulcan 
mai are un cuvânt de spus.

- Câți jucători fac parte 
din lot,, cine este antrenor 
principal?

- Sunt prezenți 22 de ju
cători dintre care patru sunt 
juniori ce vor face pregătirile 
cu seniorii și dacă dau ran
dament, vor fi promovați la 
prima echipă. Este vorba 
despre Seceleanu, Macsim, 
Bârsan și Bocșa. Au plecat 
de la echipă (cu ordonanță) 
Ungureanu, Mureșan și Pol-

vărea. Ca antrenor princi
pal a revenit profesorul 
Gheorghe Petrișor, iar se
cundul său va fi Nicolae Țân- 
țăreanu. Fostul antrenor prin
cipal Carol Gal ne-a lăsat cu 
ochii în ploaie, plecând de la 
Brad fără să ne anunțe, ca 
de la o casă pustie. Condu
cerea Asociației Sportive are 
în vedere tratative cu Corvi- 
nul Hunedoara și Minerul 
Certej pentru întărirea lotului 
nostru de jucători.

- Ceea ce înseamnă că 
vizați candidatura la pro
movare...

- Clasarea pe primul loc 
este obiectivul nostru pentru 
Campionatul '97-'98 și deci 
participarea la baraj. Numai 
că nu va fi ușor. în principal 
Dacia Orăștie, dar și FC Pa
roșeni - Vulcan au șanse și 
vor lupta pentru promovare, 
pentru un loc pe podium.

- Campioana județului 
va juca în acest an meciul 
de baraj cu reprezentanta 
județului Bihor. Ce părere 
aveți?

- Și în Bihor există un 
campionat cu echipe bune, 
valoroase. Deci nu va fi ușor 
nici echipei hunedorene ca
re va ajunge la baraj. Spe
răm să fim noi. Fiindcă am 
învățat ceva din experiența 
anului trecut. Cert este că 
trebuie să ne pregătim cu 
seriozitate să prezentăm o 
echipă. Competitivă în retu
rul campionatului.
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La 11 martie
Programul 

meciurilor din
grupele CE de fotbal
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Așa după cum s-a anunțat 
programul desfășurării meciu
rilor din grupa a Vll-a se va sta
bili la 11 martie 1998, la Buda- | 
pesta, unde se vor întâlni repre
zentanții echipelor și vor stabili 
datele de disputare a partidelor.

Rapid în Maroc
Este bine cunoscută graba 

cu care Rapidul a început pre
gătirile pentru returul acestui

| campionat. Mircea Lucescu a 
i întocmit un program minuțios de 
* la care nimeni nu se abate. A- 
1 cum, se află în turneu, în Maroc, 
I organizat la Casablanca, de fe- 
| derația de specialitate și clubul 
■ FAR care aniversează 50 de 
! ani de la înființare.
I Primul meci al Rapidului este 
| chiar în compania gazdelor Far 
" Rabat. în cadrul acestui turneu 

fotbaliștii bucureșteni vor întâlni 
și cunoscuta echipă olandeză 
PSV Eindhoven.
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"Cupa Varvara" la 
fotbal, în Valea 

Jiului
Cu toate greutățile finan

ciare cu care se confruntă e- 
chipele de fotbal din Valea Jiului 
între 19-21 ianuarie, Liga sindi-

| catelor miniere a organizat "Cu- 
■ pa Varvara" la care au parti-
* cipat Jiul Petroșani (seniori și 
I tineret), echipele minerilor din 
| Lupeni, Uricani, Aninoasa și 
| Bărbăteni. Jiu|are posibilitatea 
. să-și mai umple "golurile" lăsate
• după plecarea unor consacrați 
I la alte echipe divizionare A și B 
| dințară.
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Și in acest an

Sprijin sportului de perfnnnanță,
întregului sistem npetițional
- Die director, cum apre- 

ciați activitatea DjTS în anul 
trecut?

- în ceea ce privește primul 
"capitol" al activității noastre, în 
domeniul tineretului, biroul de 
tineret al DjTS, activitatea s-a 
desfășurat în concordanță cu 
strategia Ministerului Tineretului 
și Sportului pentru perioada 
1997-2000 și a programului de 
dezvoltare a activității sportive 
în județul Hunedoara. Concret, 
biroul nostru pentru tineret a 
sprijinit și colaborat la organiza
rea și desfășurarea a 23 de 
acțiuni ale tinerilor din județ, dar 
și o seamă de alte acțiuni proprii 
prin care s-a urmărit în principal 
valorificarea potențialului crea
tiv al diferitelor categorii de 
tineri, stimularea participării 
tinerilor la activitatea internațio
nală de tineret. Aș aminti în a- 
ceastă privință câteva dintre 
acestea, care au avut o bună 
aderență la tineri: "Excursia 
olimpicilor" organizată în cola
borare cu Inspectoratul Școlar 
județean și Administrația Tabe
relor la care au participat 31 de 
tineri; "Ce ar fi dacă?" - acțiune 
organizafe de Liga studenților de 
la Academia de Artă București, 
cu participarea MTS și a DjTS, la 
care au luat parte peste 250 
studenți de la secțiile de artă 
plastică din mai multe centre 
universitare din țară, ce au 
vizitat Castelul Corvineștilor din 
Hunedoara pentru întocmirea 
unui program de restaurare a 
acestui important monument ar
hitectonic și istoric și organi
zarea aici a unui festival stu
dențesc, în fiecare an; acțiunea 
"Amifran" organizată de Aso
ciația "Carpatica" a elevilor de

la Liceul "Traian" din Deva și 
elevii Liceului din Caussade - 
Franța menită să sprijine mișca
rea teatrală în rândurile elevilor 
și inițierea unei noi mișcări tea-

Convorbire cu prof. 
Dorin Reclam, 

director al Direcției• 
județene pentru 
Tineret și Sport

trale numită "Teatrul Oprimatu
lui". Acțiuni de acest gen au 
fost mai multe, dar nu aș vrea să 
nu fie inserate și acțiunea foști
lor și actualilor elevi ai Școlii 
Normale din Deva "Folclorul ro
mânesc - punte între popoare" 
și "Memorialul - Aurel Vlaicu" la 
care au participat un însemnat 
număr de tineri constructori de 
machete și piloți zbor, parașutiști, 
componenți ai loturilor naționale.

- Dar în domeniul spor
tului de performanță, al sis
temului competițional jude
țean?

- Sigur, DjTS a sprijinit cu 
toată atenția și grija secțiile 
sportive de la asociații care au 
un mare număr de sportivi no
minalizați în loturile naționale. Mă 
refer la gimnastică,'atletism, 
lupte, popice, caiac-canoe, tir 
cu arcul, karate tradițional și 
șah ce aparțin cunoscutelor 
cluburi : CSS "Cetate" Deva, 
"Siderurgica" Hunedoara, Cen
trul județean de atletism, Jiul 
Petrila, Constructorul Hunedoa

ra, CSS Deva și Hunedoara, Mi
nerul Vulcan, Minerul Aninoasa, 
Clubul de Șah Deva.

Ne-am concentrat atenția și 
asupra bunei organizări și des
fășurări a sistemului compe
tițional cuprins în calendarele 
central și județean. Aș sublinia 
câteva dintre cele mai semni
ficative: Etapele județene ale 
campionatelor naționale ale 
liceelor la atletism și baschet și 
etapa de zonă la box juniori I și 
II; Festivalul ansamblurilor de 
gimnastică pentru preșcolari; în 
etapa județeană, în diverse fa
ze ale unor cupe de tenis, na- 
vomodelism, popice, tir cu arcul, 
speologie ș.a.

- Foarte succint, vă ru
găm să vă referiți la câteva 
preocupări majore pentru 
anul 1998.

- Paralel cu înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite pentru acest 
an în programul nostru de acti
vitate, în ceea ce privește spri
jinul nostru în mai buna organi
zare a competițiilor pe plan lo
cal și județean, o atenție deo
sebită vOm acorda desfășurării 
activității în cele două centre 
olimpice - de gimnastică se
nioare și junioare A și B și de 
atletism (juniori). Vom căuta ca 
prin forme specifice să promo
văm, în județul nostru, sportul 
pentru toți ca o activitate so
cială pentru toate categoriile de 
cetățeni care să contribuie la 
ameliorarea stării de sănătate, 
dezvoltarea aptitudinilor fizice 
și intelectuale și morale, așa 
cum se subliniază și în pro
gramul complex "Sportul pentru 
toți elaborat de Ministerul Tine
retului și Sportului".

Sabin CERBU

CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 1998
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la lupte libere, judo și box
1. Campionatul Național individual - seniori la lupte libere

- etapa județeană - Petrila - 17 octombrie
- Finala - Tg. Mureș - 20-22 noiembrie

2. Campionatul Național individual -Juniori
- etapa județeană - Hunedoara - 10 octombrie
- Finala - Cluj-Napoca - 13-15 noiembrie

3. Campionatul Național individual la cădeți
- etapa județeană - Deva - 9 mai
- Finala - Oradea - 5-7 iunie

4. Campionatul Național individual - copii
- etapa județeană - Petroșani - 4 aprilie
- Finala - lași - 8-10 mai

5. Campionatul Național al LPS și CSSc.
- zone - 13-15 martie
- Finala - Brașov -10-12 aprilie

6. Campionatul Național - Super Liga - seniori
TUR
- etapa 1-14 februarie
- etapa a ll-a - 21 februarie
- etapa a III- a -14 martie
- etapa a IV-a -11 aprilie
- etapa a V-a -16 mai
- etapa a Vl-a - 30 mai
- etapa a Vll-a -13 iunie
RETUR
- etapa a VIll-a - 4 august
- etapa a IX-a - 26 septembrie
- etapa a X-a -10 octombrie
- etapa a Xl-a -17 octombrie
- etapa a XIl-a - 24 octombrie
- etapa a Xlll-a - 31 octombrie
- etapa a XlV-a - 7 noiembrie

7. Campionatul Național - Liga Seniorilor - echipe
- etapa I -13-15 februarie
- etapa a ll-a - 6-8 martie

- etapa a II l-a - 2-4 octombrie
- etapa a IV-a - 23-25 octombrie

8. Campionatul Național - Liga Juniorilor - echipe
- etapa I - 27-29 martie
- etapa a ll-a - 24-26 aprilie
- etapa a lll-a - 22-24 mai
- etapa a IV-a 18-20 septembrie 
Turneul final - 11-13 decembrie.

9. Campionatul național - Liga cadeților - echipe
- etapa I - 20-22 februarie
- etapa a ll-a -15-17 mai
- etapa a lll-a - 9-11 octombrie
- etapa a IV-a - 6-8 noiembrie 
Turneul final între 4-6 decembrie

10. CUPE ANIVERSARE - MEMORIALE
1. Cupa "Unirii" - Blaj
2. Cupa "Valahia" - Tîrgoviște
3. Cupa "Dunării" - Galați
4. Cupa "Constructorul" - Hunedoara
5. Cupa "Minerului" - Petrila
6. Cupa "Băniei" - Craiova
7. Cupa mun. București - pe etape
8. Cupa "Prietenia" - organizată în orașe din Transilvania
9. Cupa "Moldovei" în orașe din Moldova
10. Cupa "Banatului" în orașe din Banat
11. Memorialul "Ștefan Gyorgy" la Tg. Mureș
12. Memorialul "Pavel Boczony" la Sfântu Gheorghe
13. Memorialul "Gh. Marton" la Cluj-Napoca
14. Memorialul "Feher Octavian" la Satu Mare

11. Campionatul județean de copii și cădeți
- etapa I - Petroșani - 14-15 martie
- etapa a ll-a - Hunedoara - 20-21 iunie
- etapa a lll-a Petrila - 10-11 octombrie
- etapa a IV-a - Deva - 21-22 noiembrie
- etapa a V-a - Hunedoara - 12-13 decembrie

JUDO
1. Campionatul Național indlvidualjuniori IIM+E

- etapa județeană - Deva - 7-8 februarie
- zone: Oradea, Rm. Vâlcea, Mc. Ciuc -13-15 februarie 
Finala - Baia Mare - 27 februarie -1 martie

2. Campionatul National Individual cădeți (M+E) +
Copii (m+f) g. /

- etapa județeană - Deva - 4-5 aprilie
■ -zone: Baia Mare, lași, Pitești^10-12 aprilie

Finala - lași - 1-3 mai
3. Campionatul Național individual seniori M+E

- etapa județeană - Petrila - 8-9 mai
- zone: lași, Brașov, Oradea -15-17 mai
Finala - București - 29-31 mai

4. Campionatul Național individualjuniori I - M+E
- etapa județeană - Deva - 25-26 iulie
- zone: lași, Arad, Pitești - 31 iulie - 2 august
Finala - Oradea - 14-16 august

BOX
1. Turneul pe categorii seniori și tineret 2-7 martie
2. Campionatul Național juniori/cadeți (198081,1982413)

- etapa județeană - Hunedoara - 26-28 februarie
- etapa de zonă - București, lași - 28 martie - 2 aprilie 
Finala între 4-10 mai

3. Concursul Național copii (1984-19&5) -15-20 iunie
4. Ring București - 7-11 august la București
5. Campionatul Național de seniori

- etapa județeană - la Lupeni - 14-15 august
- etapa de zonă - 31 august - 5 septembrie

• Finala între 21-27 septembrie , • ’ .
6. Criteriul Național dejuniori/cadeți (1981-82,1^83- 
84) - 5-10 octombrie
7. Ring lași - la lași
8. Campionatul Național de tineret - 2-7 noiembrie 
(1978/79/80)
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Abordând problemele 
specifice activității Agro
mecurilor din județul nostru 
într-o discuție purtată cu dl 
ing. loan Măniguțiu, director 
al Direcției generale pentru 
agricultură și industrie ali
mentară a județului Hune
doara, am aflat, între altele, 
că, până acum, s-au privatizat 
24 de unități pentru care 
Direcția teritorială Hune- 
doara-Deva a FPS a anunțat 
scoaterea la vânzare a 
acțiunilor deținute (40 la sută) 
prin licitație publică deschisă 
cu strigare. Dl. Măniguțiu a 
ținut să facă precizarea că 
acestea sunt următoarele 
societăți comerciale de tip 
Agromec:Simeria, Călan, 
Cîrnești, Peștișu Mare, Teliuc, 
Dîncu Mare, Orăștie, Dîncu 
Mic și Tractorul Orăștie. 
Licitațiile pentru firmele 
respective sunt programate 
să aibă loc în perioada 28-31 
ianuarie a.c., locul de 
desfășurare a acestora fiind 
stabilit, respectiv la sediul 
Direcției teritoriale din Deva a 
FPS. '

De menționat că, potrivit 
celor comunicate de către 
direcția teritorială a FPS, 
licitația va avea, după caz, o 

fe- 1

„Cândva spălam albiturile 
întregului Județ lucrând pe 

trei schimburi”
Secția de spălat, curățat și pe 

vremuri, de vopsit, aparținând 
cooperativei meșteșugărești 
,,Progresul" din Deva, este una 
dintre cele mai impunătoare, dacă 
nu cumva cea mai impunătoare 
unitate cu acest profil din județ. 
Clădirea cu două etaje a spălă
toriei domină, arhitectonic, intra
rea pe strada Depozitelor. In 
epocă, ne spune dna Stela Hanța, 
șefa unității, toată lenjeria cămi
nelor școlare, a căminelor munci
torești, precum și fețele de masă 
ale restaurantelor județului, era 
primenită la secția deveană. în 
prezent activitatea este mult 
diminuată, ea desfășurându-se în 
spațiul oferit de un singur etaj al 
clădirii. Interlocutoarea reclamă 
un gol de producție în ciuda pre
țurilor scăzute care se practică. 
De exemplu, spălarea, uscarea și 
călcarea unui cearșaf de pat este 
taxată cu ceva peste 7000 de lei. 
Dintre clienții spălătoriei se evi
dențiază, totuși, unele categorii 
defavorizate, pensionari sau per
soane bolnave care nu își mai pot 
asigura prin forțe proprii curățenia 
așternutului sau lenjeriei.

.-H- ■ — 

etapă inițială la care vor 
participa ofertanții acceptați 
din categoria celor cu drept 
de preferință conform pre
vederilor art. 22 din Legea nr. 
35/1995 modificată și com
pletată. La licitație pot să 
participe persoane fizice sau 
juridice române sau străine 
care îndeplinesc condițiile 
stabilite de lege. în baza Nor
melor Metodologice pentru 
aplicare H.G. nr. 457/1997, art. 
50, ofertanții vor depune 
documentele necesare pentru 
participarea la licitație la 
direcția teritorială a FPS.

în context interlocutorul a 
mai făcut și precizarea că și 
celelalte 7 unități de tip 
Agromec au depuse dosarele 
în vederea privatizării, proces 
care se va finaliza până la 
începerea din plin a lucrărilor 
agricole de primăvară.

în altă ordine de idei, în 
legătură cu activitatea 
Agromecurilor mai este de 
reținut și faptul că, în peri
oada actuală, aceste firme, fie 
ele sau nu privatizate, sunt 
confruntate cu o serie de 
probleme specifice, între care 
prioritare sunt cele care 
vizează efectuarea reviziilor 
și reparațiilor la tractoare,

La data deschiderii secției, 
acum aproape 30 de ani, 
dotările spălătoriei reprezentau, 
tehnologic, noutatea absolută. 
De atunci s-au succedat mai 
multe generații de utilaje 
specifice în lumea afacerilor de 
acest gen, fără să se mai 
schimbe ceva, însă, în dotările 
spălătoriei devene.,,Utilajele cu 
care lucrăm sunt din anii 1970, 
plătind tribut unor costuri de 
producție mai ridicate pe care 
aceste tehnologii le cer. Din 
fericire, dacă mașinile sunt 
învechite, dorința angajaților de 
a executa servicii de calitate 
este mereu proaspătă, 
evidențiindu-se aici și personalul 
de întreținere a utilajelor care 
fac, câteodată, minuni pentru 
bunul mers al acestora. Oricum, 
reclamații pot spune că n-am 
avut și sunt convinsă că doar la 
o mică creștere a producției ce 
ar putea fi generată de o 
creștere a cererii vom putea 
consemna și rezultate 
economice pozitive relevante", 
precizează dna Hanța. (A.S.)

combine și celelalte utilaje 
agricole, precum și conti
nuarea unor lucrări agricole 
în câmp cum sunt: arăturile, 
fertilizările și realizarea 
tratamentelor fitosanitare în 
livezi. Cu toate că se con
fruntă cu o serie de greutăți 
de ordin financiar, fiecare 
firmă caută să se descurce 
cum poate, atât în privința 
procurării pieselor de 
schimb, cât și a combusti
bilului necesar, astfel încât 
să se poată asigura supra
viețuirea, respectiv obține
rea unor venituri care să 
acopere cheltuielile ocazio
nate de funcționarea aces
tor unități ținând seama de 
faptul că dotarea lor n-a mai 
beneficiat de investiții decât 
simbolice după 1989. Nădej
dea mecanizatorilor este 
însă aceea că vor reuși să 
facă față solicitărilor, să 
învingă dificultățile tranziției 
și să fie, în viitor, revitalizat 
și sectorul de mecanizare a 
agriculturii, fără de care 
este de neconceput perfor
manța și competiția în acest 
domeniu.

Nicolae TÎRCOB

După ce ne-a spus să 
strângem vârtos cureaua 
pentru a putea vedea cândva 
lumina de la capătul tune
lului, iată că acum dl Ciorbea 
s-a supărat foc pe tot natul și 
i-a promis că-i va servi 
reforma pe pâine.

Cum ar mai veni oare 
asta? - se întreabă nedu
merit omul de rând.

Dacă avem în vedere că 
pentru acest an se estimează 
o creștere economică zero, 
cu alte cuvinte stând pe ioc, 
iar inflația va atinge după 

REFORMA
PE PÂWE

cefe mai optimiste păreri 30- 
40 ia sută, este limpede cam 
ia ce ne putem aștepta, cum 
va arăta ia orizont nivelul de 
trai și de ce în ioc de unt, 
margarină, gem sau miere ni 
se va servi din greu reforma. 
Cu lumina s-o lăsăm mai 
moaie, deoarece de abia 
acum au început săpăturile 
subterane ia un capăt ai 
tunelului, urmând ca ia anul 
și ia muiți ani să ajungem și 
ia celălalt capăt. (N. T.)

DACA LEMN PUTEM
IMPORTA, PĂDURE

NICIODATĂ!
într-o discuție purtată cu dl 

ing. Ion Crișan, director al 
Direcției Silvice Deva, s-au 
desprins cu claritate câteva idei 
deosebit de importante pentru 
soarta patrimoniului silvic al 
județului nostru, precum și 
pentru situația pădurii 
românești în ansamblul său, 
neputând sub nici un motiv să 
se facă abstracție de 
valabilitatea zicalei potrivit 
căreia “codru-l frate cu 
românul". Abordând aspectele 
legate de preocupările și 
împlinirile anului trecut, am 
notat că în 1997 silvicultorii 
hunedoreni au realizat o 
producție ce a depășit 33 
miliarde lei, ceea ce a permis să 
fie susținute lucrările din 
programul de regenerare a 
pădurilor (700 ha), cele de 

W docrie pnncru susținere© 
unei constatări evidente

îngrijire pe 9500 ha, investiții de 
peste 2,3 miliarde lei, în același 
timp rata profitului apropiindu- 
se de 10 la sută. De menționat 
că s-a acordat atenție sporită și 
valorificării superioare a masei 
lemnoase la export, din această 
activitate realizăndu-se peste 
700 mii dolari venituri.

în altă ordine de idei, în 
legătură cu Legea 169/1997 
interlocutorul aprecia că 
aceasta nu acordă* automat 
dreptul de proprietate, ci sta
bilește să se facă o balanță la 
nivel național, urmând ca apoi 
să apară o lege privind proprie
tatea asupra pădurii. în această 
privință trebuie să fie bine 
înțeles faptul că personalul 
silvic nu se împotrivește la 
acțiunile care vizează proprie
tatea asupra pădurii, ci dorește 
să existe reglementări legale 
clare privind stabilirea regi
mului silvic și legea fondului 
forestier, după care este posibil 
ca pădurile să fie retrocedate 
proprietarilor. în context 
interlocutorul a subliniat un 
lucru foarte important, anume 
acela că numai specialiștii din 
domeniu pot să conducă toate 
acțiunile specifice, fără aportul 

lor neputându-se concepe 
gospodărirea eficientă a 
patrimoniului existent.

Un lucru trebuie să fie 
foarte clar pentru orice 
proprietar, anume acela că 
oricine administrează doar 1- 
2 ha de pădure nu poate 
obține nici un fel de profit, ci 
doar prin administrarea în 
comun a unor mari suprafețe 
se asigură lemnul sau banii 
de care proprietarii au nevoie.

Potrivit datelor existente, 
rezultă că nici 10 la sută din 
fondul forestier al județului 
nostru nu constituie obiectul 
retrocedării în proprietatea 
persoanelor fizice, respectiv 
pădurile comunale, orășe
nești, urbariale și compo- 
sesorate. Esențial este însă 
faptul ca să fie completat 

cadrul legislativ, iar pentru 
susținerea programului de 
lucrări silvice să se poată 
asigura resursele financiare 
necesare. Menținerea actua
lelor structuri organizatorice 
în cadrul Regiei Naționale a 
Pădurilor și-a dovedit din plin 
valabilitatea, chiar dacă, în 
raport de suprafețele în admi
nistrare, se va mai diminua 
numărul direcțiilor județene.

în condițiile când la nivel 
european se pune problema 
gospodăririi ecologice a 
fondului forestier, apare cât 
se poate de firească măsura 
ca agenții economici care 
exploatează pădurea să fie 
atestați de către un organism 
constituit la acest nivel.

Dincolo de interese parti
nice sau de grup, important 
este să fie avută permanent 
în vedere constatarea pe 
deplin valabilă potrivit căreia 
oricând o țară poate importa 
lemn, dar pădure niciodată, 
lată de ce este necesar să se 
țină permanent seama de 
gospodărirea cu chibzuință a 
acestei inestimabile bogății 
naționale.

Nicolae TÎRCOB

Rep: Am aflat, dnă 
Arșoi, că la începutul 
acestui an ați câștigat 
licitația organizată de 
Direcția Generală a Muncii 
și Protecției Sociale Hune
doara - Deva privind progra
mul de reducere a șoma
jului în Valea Jiului. Ce ne 
puteți spune în legătură cu 
licitația respectivă?

Dna Arșoi: într-adevăr, 
oferta noastră de „servicii de 
consultanță pentru înființarea 
de întreprinderi mici și mijlocii 
s-a dovedit a fi cea mai bună, 
în abordarea și elaborarea 
proiectului respectiv am avut 
ca obiectiv prioritar posi
bilitățile de reducere a 
șomajului ridicat existent în 
zona Văii Jiului, prin creșterea 
oportunităților de angajare a 
personalului disponibilizat, 
care a intrat sub incidența 
ordonanțelor de urgență nr. 9/ 
1997 și 22/1997, urmărind în 
același timp diversificarea 
serviciilor de consultantă 
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PRIORITĂȚI LA CENTRUL DE AFACERI TRANSILVANIA
oferite șomerilor în scopul 
orientării lor spre libera 
inițiativă. Credem că pe lângă 
efectul direct de reducere a 
șomajului în zonă, aceste 
măsuri vor contribui în final și 
la stabilirea exodului 
populației din localitățile res
pective spre locurile 
baștină.

Primul pas fiind 
făcut, de acum ne 
subordona preocupările și ne 
vom concentra atenția și 
eforturile pentru realizarea 
studiului privind oportunitățile 
de afaceri din Valea Jiului.

Rep: Spuneți-ne, vă rog, 
cum se va desfășura 
activitatea în teritoriu?

Dna Arșoi: între altele, 
între priorități am stabilit să 
înființăm un birou permanent 
la Lupeni, de unde vom 
coordona activitatea propriu- 
zisă, care va consta în: 
furnizarea de servicii de 
consultanță (management, 
marketing, vânzări, financiar),

ei de

deja
vom

cursuri și seminarii de 
instruire, selectarea de idei de 
afaceri fezabile care vor 
beneficia de finanțări din 
partea noastră, acordarea de 
asistență pentru aplicarea 
ideilor de afaceri aprobate 
spre finanțare, promovarea 
serviciilor oferite și a cazurilor 
rezolvate cu succes.

viitor. în context amintesc 
faptul că după cum a 
consemnat și ziarul 
„Cuvântul liber” la vremea 
respectivă, în ultima lună a 
anului trecut am organizat la 
Deva un seminar - expoziție 
având ca temă „Societatea 
informațională” la care au 
participat mai multe firme din

Interviu, cu dna ec. Flavia Isabella Arșoi, 
director executiv al C.A. T. Deva.

Rep: Se poate spune, 
deci, că ați debutat cu 
dreptul în anul 1998, dar ce 
ne puteți spune despre 
modul cum ati încheiat anul 
1997?

Dna Arșoi: Această 
întrebare era așteptată și este 
binevenită, găsindu-ne 
aproape de sfârșitul unui an și 
la început de alt an. Afirmația 
este susținută prin faptul că 
acțiunile din luna decembrie a 
anului 1997 se leagă strâns 
de ceea ce dorim să facem în

județ și din țară implicate în 
informatică. Organizarea unei 
asemenea manifestări a fost 
posibilă datorită finanțării 
FIMAN - PHARE cu 1000 de 
ECU. Expoziția s-a bucurat 
de un real succes, vizitatorii 
fiind în majoritate repre
zentanți de firme direct 
interesate, ceea ce ne-a 
determinat, având în vedere 
solicitările, să organizăm o 
manifestare similară în 
preajma sărbătorilor de Paști. 
Concluzionând, apreciem că

anul trecut s-a încheiat cu 
rezultate notabile, iar debutul 
în 1998 s-a făcut sub bune 
auspicii.

Rep: Este cunoscut 
faptul că firma dvs s-a 
implicat și în oferirea de 
misiuni economice pentru 
agenții economici din 
județul nostru. Puteți face 
câteva recomandări utile 
operatorilor economici și 
celor interesați de astfel de 
manifestări?

Dna Arșoi: Desigur. La 
începutul acestui an se vor 
organiza mai multe misiuni 
externe, dintre care le voi 
aminti pe cele mai repre
zentative. Nu neapărat după o 
anume ierarhizare putem să 
amintim expoziția de con
strucții Austro Bau de la 
Salzburg, care va avea loc în 
perioada 20-23 februarie a.c., 
expoziția alimentară Israel 
Food Week de la Tel Aviv, 
organizată în perioada 9-12 
februarie a.c., Târgul

internațional de primăvară 
de la Graz (26 aprilie - 4 
mai), Târgul de invenții și 
inovații de la Londra (6-9 
martie), Târgul tehnic 
internațional de la Paris 
(18-21 martie), Târgul de 
utilaje tehnice de la 
Amsterdam (17-22 martie), 
Târgul de produse far
maceutice și cosmetice - 
Herbora de la Verona (20- 
23 martie). Evident orice 
alte informații privind acțiu
nile respective se pot obține 
contactându-ne la tel. 
231546 sau la sediul din 
Deva, str. împăratul Traian, 
nr. 42, unde agenții 
economici pot obține orice 
alte detalii.

Rep: Vă mulțumim și 
vă dorim succes în 
realizarea obiectivelor 
propuse.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB
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Minse
Suntem ceea ce gândim, 

ceea ce spunem, dar în pri
mul rând suntem ceea ce 
facem. Gândurile nu ni le 
știe nimeni decât dacă le

O bună parte din prezen
tul pe care tânăra Coralia 
Jianu îl trăiește zi de zi în
seamnă o confruntare cu 
lumea unui trecut extrem de 
îndepărtat. Mărturiile acestei 
lumi de-acum câteva zeci de 
milioane de ani sunt scoase 
la suprafață și făcute cunos
cute apoi nu doar aici, ci în 
întreaga lume. Aceasta este 
șansa pe care viața i-a re
zervat-o Coraliei Jianu a- 
tunci când ea a ales să de
vină specialist în paleon
tologie (mai exact, în dino
zauri), în cadrul Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane 
din Deva

- Cum a ajuns o foarte 
tânără absolventă de fa
cultate Imediat într-un ase
menea domeniu, ca cel al 
paleontologiei?

- Am urmat Facultatea de 
Geologie din București, cu 
gândul că voi continua tra
diția din familie, tatăl meu 
fiind inginer minier. M-am 
pregătit pentru mineralogie, 
absolvind facultatea în 1991. 
Cum repartiții nu se mal pri
meau, jn-am întors în Deva, 
preconizând că aici, într-o 
zonă minieră, îmi voi găsi 
mai ușor un loc de muncă. A 
apărut însă un post de mu
zeograf; m-am prezentat la 
Muzeu, am obținut postul, mi 
s-a spus că va trebui să mă 
ocup de dinozauri și... așa a 
început totul.

- înțeleg că ai devenit 
un autodidact?...

- N-am prea avut de ales. 
Am încercat să văd ce se 
întâmplă în țară în privința 
asta; dar cum de dinozauri 
nu se îndeletnicește efectiv 
decât un profesor din Bucu
rești, în cele din urmă am 
luat-o pe cont propriu, cum 
se spune. Singura posibi
litate era să apelez, prin scri
sori, la specialiști din stră-

inătate, care să mă ajute cu 
material informativ; ceea ce 
s-a și întâmplat.

- Acesta se pare că a 
fost un alt moment hotă
râtor pentru evoluția ta 
profesională...

- E-adevărat că am avut 
o reală șansă ca printre cei 
care mi-au răspuns să se 
numere un profesor ame
rican (David Weishampel), 
foarte interesat, la rândul 
său, de dinozaurii din zona 
Hațegului și care a fost dor
nic să ne ajute. Așa încât 
acum sunt patru ani de cola
borare fructuoasă, materia
lizată și prin numeroase spon
sorizări. Așa am avut po
sibilitatea să văd câteva co-

■ lecții în străinătate (Buda
pesta, Viena, Praga), să par
ticip cu lucrări la simpozi
oane și congrese în SUA și 
Franța, completându-mi ast
fel cunoștințele și stabilind 
noi legături cu specialiști din 
alte țări. Totodată, activitatea 
de teren a avut și ea de câș
tigat, săpăturile anuale de pe 
șantierul de la Sînpetru reali- 
zându-se tot mai mult cu 
mijloacele tehnice adecvate.

- Cum s-au reflectat 
toate acestea în plan per-

sonal, în viața de zi cu zi?
- întâlnind atâția oameni 

de naționalități diferite, de 
culturi diferite, alte concepții 
de viață, toate aceste expe
riențe inedite te ajută să te 
dezvolți ca om, îți oferă o 
deschidere nemaipomenită. 
Dar locul meu e în conti
nuare aici, pentru că într-un 
muzeu sunt mai aproape de 
ceea ce vreau să fac, cu atât 
mai mult cu cât beneficiem și 
de un teren "prielnic" în zonă 
iar perspectivele se anunță 
încurajatoare.

Cât de acaparatoare 
este o asemenea muncă?

- Sunt destule perioade 
în care nu prea reușesc să 
mai dau pe acasă, dar pen
tru mine munca nu este o 
obsesie, fiindcă sunt multe 
alte lucruri frumoase în jurul 
nostru de văzut și de făcut, 
îmi place, de exemplu, să 
văd filme foarte bune, să ci
tesc mult, să merg împreună 
cu băiețelul meu lonuț la 
munte etc. în general, viața îți 
poate oferi foarte multe sur
prize iar eu consider că am 
fost norocoasă să ajung aici.

Interviu realizat de 
Georgeta BÎRLA

ne scrise care toate sunt 
evaluate și notate.

Scrii jurnal, poezii șl chiar 
ai început un roman...

Da, eu ți-aș recomanda 
să prezinți producțiile tale 
literare unei persoane com- 

- ales. 
Nu, eu nu mă simt în măsură 
să-mi dau părerea, deci te 
rog nu-mi trimite mie mate- 
rialelel Ți-aș sugera să a- 
bordezl unul din scriitorii 
consacrați ale căror nume 
apare chiar în ziarul acesta. 
Dar înainte de aceasta îți 
mai sugerez să citești foarte 
mult, să-ți cultivi talentul, 
apoi să faci o selecție a 
materialelor și abia atunci să 
cauți pe cineva care să te 
evalueze șl să te îndrume 
mai departe.

Succes!
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ifj/ ftGUW Ipetente în genul literar 
17“ ** Nu, eu nu mă simt în m;

spunem, iar ceea ce spunem 
poate fi efemer dacă nu gă
sim un mijloc de a materia
liza cuvintele. Deci, ne în
toarcem tot la ceea ce fa
cem, pentru că este moda
litatea prin care putem fi vă- 
zuțl, evaluați, lăudați sau 
condamnați.

Tu ai ales modalitatea 
scrisului pentru a arăta cine 
ești. Scrisul este și el tot o 
faptă, într-adevăr pe baza lui 
poți fi evaluată. Nu mai de
parte decât nenumăratele 
lucrări, compuneri și exame-
......... -...- ■ V! Putin K1BA ki ! i i i i

ina DELEANU

*

Un g3nd și o poantă ki
f

/

Oamenii lăudăroși sunt disprețul înțelepților, 
admirația proștilor, idolii paraziților și sclavii 
propriilor lăudăroșenii.

- Tăticule, de ce cântă mămica?
- Ca să adoarmă pe frățiorul tău.
- Eu, în locul lui, de mult m-aș fi prefăcut 

că dorm...

Bacon ( 
/
/

Tineri infractori

în vizor: Bacalaureatul 1999: _________________I 
— Y~ ■

Consiliile Consultative alej 
Elevilor (constituite pe lângă , 
inspectoratele școlare ju-< 
dețene) cu colegii lor, aces- J 
tea vor prezenta opiniile re-! 
zultate direcției de resort din ■ 
cadrul MEN. Deocamdată s- J 
a stabilit că examenul se va ■ 
desfășura la șase discipline,1 
conform Legii Învățămân-J 
tului, principalele modificării 
vizând mai ales concentra-1 
rea materiei. j

Tâlharii din sala
de

într-o recentă noapte de 
ianuarie, pe la ora unu, în sala 
de popice a Clubului Sindica-. 
tului Exploatării Miniere din Uri- 
cani doi tineri au tâlhărit alt 
tânăr. Mai exact l-au deposedat 
prin violență de un lănțișor de 
aur în valoare de 1.000.000 de 
lei, după care au dispărut.

în după-amiaza aceleiași 
zile, polițiștii din Uricani i-au 
identificat. Deși au doar 17 ani 
fiecare, cei doi sunt cunoscuți 
cu antecedente penale. Se nu
mesc Constantin Apreutesei și 
Mihăiță Constantin Rata. Ambii 
sunt din Uricani.

A fost arestat în aceeași 
cauză și Narcis Marius Gro- 
sulescu, un fost condamnat, de 
21 de ani, din localitate, care a 
tăinuit fapta tâlharilor.

Luat, avariat, 
abandonat

Tot 17 ani are și Ilion loan 
Podaru din Petroșani. De la 
locuința fratelui său el a sustras 
cheile unui autoturism Ford 
-------- —  

Scorpion și a pornit la drum fără 
a avea permis de conducere.

Ce era de așteptat, s-a în
tâmplat - a avariat mașina, a 
abandonat-o și... dus a fost.

Doar noaptea
Lui Nicolae Bordoș din Hu

nedoara îi plăcea să "lucreze" 
numai noaptea. Ziua nu avea 
nici o ocupație, deși a ajuns la 
22 de ani.

Așa se face că în mai multe 
nopți el a pătruns prin efracție în 
incinta S.C. Reda Impex SRL 
din localitate, de unde a furat 
bunuri în valoare de 3.000.000 
de lei.

Nu suporta 
detenția, dar fură!

Nu mai puțin de șase spar
geri de autoturisme au comis 
Traian Marius Vasilescu și Ro- 
mică Florin lenulescu din Petro
șani.

Primul are 26 de ani, al 
doilea 19. O ocupație stabilă 
nu și-a găsit nici unul dintre ei. 
Mai mult chiar - sărmanul le
nulescu nu suportă regimul de 
detenție!

Atunci de ce fură? (V.N.).

Din partea Direcției învă
țământului Preuniversitar a 
Ministerului Educației Națio
nale se precizează că până 
la sfârșitul lunii martie elevii 
claselor a Xl-a vor afla în ce 
va consta examenul de ba
calaureat din anul viitor.

De această dată se va 
ține seama și de propunerile 
elevilor în elaborarea meto
dologiei corespunzătoare. 
Prin discuțiile purtate de 

*■■■■■■■■■■■■■■ 
< —-----------------

La 12 iulie 1993 a apărut 
albumul "Debut" (One Little 
Indian) care a intrat direct pe 
locul 3 în topul britanic de 
albume și pe locul 6 în topul 
Indie editat de revista NME 
(17.07.1993).

Debut este definit 
Bjbrk astfel: "Agenda a 
ani din viața mea. Ani 
timiditate, de pudoare,
corectitudine în confruntarea 
cu alte persoane. Debut este 
cel mai egoist lucru pe care 
l-am făcut vreodată deși fanii 
l-au considerat cel mai gene
ros. Este o încercare în care 
o creatură venită din Islanda 
încearcă să crească pe par
cursul unui singur album".

Debut nu este rezultatul 
rupturii de Sugarcubes la 
sfârșitul anilor '80 când gru
pul a devenit comercial ci 
este dorința lui Bjork de a 
face o altfel de muzică. Pe 
acest disc se găsește mu
zică clasică, pop din anii '70, 
new age, new wave, anar- 
cho-punk, jazz, folk islandez 
și art-house indie. Debut s-a 
vândut de 30 de ori mai mult 
decât orice disc al lui Sugar-

K —

Organizatorii Campio
natului liceelor din Deva la 
baschet, respectiv Direcția 
Județeană pentru Tineret și 

| Sport, Inspectoratul Școlar
| Județean și Organizația pen- 
.tru Tineret "Phoenix" Deva ■
•au anunțat în cadrul unei 
I conferințe de presă că data 
| de 19 ianuarie reprezintă 
| momentul de debut al aces-
■ tei competiții. Pe parcursul 
! celor trei etape se reunesc 
I jucători de baschet, elevi ai 
I liceelor Decebal, Minier, Pe- 
| dagogic, Sportiv, Auto, Ho- 
• rea, Traian și Energetic. E- 
j chipele Decebal și Auto au
■ fost desemnate capi ai gru- 
I pelor A, respectiv B, ordinea 
| celorlalte fiind stabilită printr- 
| o tragere la sorți. Arbitrajul 
I este susținut de cadre didac-
■ tice ale Clubului Sportiv Șco- 
I Iar Deva, profesori specia- 
| lizați în baschet care cunosc 
| regulile jocului și știu aprecia 
. și penaliza greșelile sau ine
xactitățile jucătorilor.

După cum am mai anun
țat, meciurile se dispută la 
Sala Sporturilor din Deva, 
începând cu ora 14. Biletele 
s-au pus în vânzare la licee
le mai sus menționate. Pre
țul unui bilet este de 1000 
lei, iar abonamentul costă 
6000 lei.

Cu toții știm că sportul 
românesc duce lipsă de 
spectatori. Cu toate aces
tea, organizatorii competi
ției speră într-o sală plină. 
Atmosfera meciurilor se
vrea a fi una de spectacol, | 
relaxantă și foarte plăcută, 
mai cu seamă că de aici nu 
va lipsi... trupa de majo- 
rete. Dacă ambianța va a- 
vea până la urmă sau nu 
măcar puțin din NBA, mai 
rămâne de văzut. Oricum, 
noi le dorim mult succes 
tuturor participanților la
Campionatul liceelor din | 
Deva la baschet.

Cristina CÎNDA |
________________ y
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BJORK (V)
cubes. Stilul lui Bjork este Arnold o piesă inclusă pe 
insolit și misterios, ceva nou soundtrack-ul filmului Young
și în același timp bizar. Pe Americans s-a situat pe locul
•disc sunt incluse următoa- 12 în UK la 23 octombrie
rele piese: Human Beha- 1993, fiind prima piesă cu
viour/ Crying/ Venus As A Bjork care a figurat în Top

Ji MUSIC BOX
Boy/ There's More To Life 
Than This (Recorded Live At 
The Milk Bar Toilets)/ Like 
Someone In Love/ Big Time 
Sensuality/ One Day/ Aero
plane/ Come To Me/ Vio
lently Happy/ The Anchor 
Song și Play Dead.

La 6 septembrie '93 un 
nou extras pe single Venus 
As A Boy a atins locul 29 în 
topul britanic. Play Dead 
(Island) în duet cu David

Hot 100 Singles din revista 
americană Billboard. La 4 
decembrie 1993 un nou ex
tras pe single din albumul 
Debut intitulat Big Time Sen
suality/ Dance Remixes s-a 
clasat pe locul 17 în UK.

în clasamentele finale pe 
1993 albumul Debut s-a si
tuat pe locul 21, în clasa
mentul de vânzare fiind ales 
albumul anului de criticii re
vistei NME.

Violently Happy/ The An
chor Song/ Come To Me/ 
Human un alt extras pe sin
gle a figurat pe locul 13 în 
Anglia la 14.03.1994. La fes
tivitatea de decernare a pre
miilor Brits Award '94 Bjork a 
câștigat categoriile Inter
national Female Solo Artist 
și International New Comer. 
După acest succes revista 
French Elie i-a luat un amplu 
interviu în care redactorul 
Emmanuelle spunea: "Ce 
este Bjork? Un cap de copil 
într-un corp de adult, călu
găriță și casnică, capriciu 
controlat și visător, divă de 
dance-floor, mamă, hippie și 
punker, confuzie și contra
dicție. Deși engleza este lim
ba ei secundară, accentul ei 
este un slalom între islan
deză și cockney. Ea nu vrea 
să iasă în evidență și totuși, 
prin indiferența ei, reușește 
să atragă atenția. îi place să 
comunice și de aici o mulți
me de interviuri și prieteni, 
ea vrea să facă pe toată lu
mea fericită".

- va urma -
Horia SEBEȘAN 

___ .... _ .JJ
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan cen
tral, 2000 mp, Sîntandrei nr. 25. 
Tel. 673154, 624031

• Vând pământ intravilan 
Brănișca, nr. 132, Sabău Ma
riana. Tel. 213775 (40125)

• Vând cabană Parâng, 
apă,electricitate,terenuri intra
vilan,Simeria Veche,Toplița 
Certejului.Deva. 217167 (4003)

• Vând casă, gaz, curte.
Deva, str. Gh. Doja. nr 30 
(40090)

• Vând casă trei camere, 
grădină, posibilități racordare 
gaz,sat Peștișu Mare. Tel. 
230087 (40128)

• Vând apartament 2 camere, 
central. Tel. 218407 (40126)

• Vând apartament două 
camere, str, Minerului. Tel. 
625537, (40117)

• Moara SC Farina Pan 
SRL vinde făină tip 600, preț 
1800 + TVA și mălai preț 1600 
+ TVA. Se asigură cantități 
nelimitate. Tel. 049 470099 
(3657)

• Vând porc 150 kg, 15.000/ 
kg, tel. 242234, Orăștie. (0463)

• Vând SRL, piese Opel Ka- 
dett, motor, tel. 655070 (0303)

PIERDERI

• Pierdut legitimație handi
capat și de călătorie pe numele 
Covaci Daniel Neluțu. O declar 
nulă.

• FARES Orăștie angajează, 
în condiții foarte avantajoase, 
ingineri chimiști, cu vârsta 
maximă 30 ani. Relații tel. 
247570, 241941 Sau la sediul 
firmei, Orăștie, str. Plantelor, 
nr. 50. (0457)

• Angajăm agent comercial 
cu experiență. Tel. 233593, 
orele 8-18. (0648)

• Predau (meditez) limba 
italiană, începători, avansați, 
efectuez traduceri din italiană în 
română și viceversa. Tel. 
241934 (40133)

• Farmacia Viafarm din Deva, 
str. Dorobanți, nr. 34, parter 
transportă la domiciliu medica
mente, fără a percepe comision 
celor care sunt în imposibilitate 
de a se deplasa, din motive de 
sănătate, sau vârstă înaintată, 
între orele 8-20, sâmbăta 8-14. 
Tel. 221909 (3654)

OFERTE 'JE 
SERVICII

• Vând apartament 4 camere, 
central, Deva, sau schimb cu 
București 3 camere. Tel.
218107 (40116)

• Cumpăr apartament 2 
camere, parter, Dacia, Micro 15. 
Tel. 623035 (9049)

• Vând ultracentral magazin 
depozit, plus casă cu etaj, casă, 
curte, numai împreună, în 
Orăștie, tel. 054/241607, după 
ora 18 (0461)

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

• U.M. 01719 Deva anga
jează cizmar. Relații la sediul 
UM din Deva, str. M. Eminescu,
nr. 132. (40122)

• SC INDPRODCOM SRL

• Vând casă, șură, grădină, 
în satul Nucșoara, 1500 mp. 
Informații tel. 770561, orele 8- 
18 (9819)

• Vând avantajos Dacia 
1310, fabricație 1984, Oltcit 
fabricație 1992. Tel. 624423, 
624455 (40132)

• Vând remorcă RM 2 (trac
tor), preț convenabil. Tel..

DEVA angajează agenți comer
ciali și operator calculator. 
Condiții: vârsta maximă 35 ani, 
studii minim liceale, posesor 
permis auto B pentru agent 
comercial. înscrierile pentru 
interviul preliminar se fac până 
în data de 26. 01. 1998 depu- 
nându-se cerere, curriculum vi
tae, în Deva, str. Vulcan, 20. Tel. 
624740, 231421 (40119)

• Jurist, pensionar, ofer 
asistență juridică societăților 
comerciale, pe bază de contract

• Doriți să comandați un 
MONUMENT deosebit din 
GRANIT NEGRU ce își păs
trează luciul și peste 200 de 
ani ? Sau o FOTOGRAFIE 
APLICATĂ PE PORȚELAN ? 
Veniți acum, vedeți și coman
dați. Execută ireproșabil mais
trul cu experiență îndelungată 
BURCI TRAIAN, str. 1 Mai, nr. 
24, Simeria. Tel. 261108 
(40091/92)

• Doriți să micșorați consu
mul de gaz și să măriți sigu
ranța în exploatare ? Folosiți la 
sobele de teracotă și cazanele 
de încălzire centrală arzătoare 
automatizate pentru gaz metan 
"Corizza". Tel. 216968 (40089)

• Asoc. Familială "Mădălina" 
din satul Podele funcționează 
în baza autorizației 12719/1996 
cu activitate de comerț produse 
alimentare, nealimentare, fruc
te etc. și practică un adaos 
comercial cuprins între 0-100 la 
sută. (40123)

• SC DEVIL SA Deva scoate 
la vânzare prin licitație utilaje și 
mijloace de transport. Licitația se 
va face la sediul societății înce
pând de marți 10 februarie 1998 
și va continua în fiecare zi de 
marți, la ora 10,30. In Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
SC Devii SA Deva din 2 februarie 
1998, ora 10 se va completa 
Consiliul de Administrație cu un 
membru. (40121)

• S.C. Talc-Dolomită SA 
Hunedoara, str. Zlaști, nr. 121, 
ține în 28.1.1998 licitație pentru 
mijloace fixe auto:ARO 31-HD- 
305, Autolaborator TV-14F, 21- 
HD-1668, Autoremorcher 21- 
AB-2015, macara tip MDK-de 
50 tone. In caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în fiecare zi 
de miercuri. Informații la sediu 
sau la tel. 712216 (9242)

• Numita Dumitrescu Maria 
este citată la Judecătoria Orăș
tie în 4 februarie 1998, pentru 
divorț, dosar nr. 665/1997. (0462)

DIVERSE

n ’Sau/:

Vinde la licitație publică, ce va avea loc în data 
de 23.01.1998, la sediul Credit Bank Deva, b-dul 
Decebal, bl.8, parter:

® autoizotermă 8 tone, an fabricație 1993.
Informații suplimentare la telefon 211853 sau 

la sediul Credit Bank Deva.
......................

WESTEVROS.R.L.
( Angajează pentru județul Hunedoara 
^DIRECTOR ZONAL și AGENT VÂNZĂRI.J

Condiții:’ n •
J vârsta 20-30 ani;
S permis de conducere și autoturism 

propriu.
Se oferă:
/ instruire în tehnici comerciale moderne; 
v' un venit foarte atractiv în acord cu

vânzările;
J angajament pe termen lung.

Informații suplimentare la 
tel/fax 069/229060.

672176 (40120)
• Vând Mazda 626, neînma

triculată, 1700 DM. Cumpăr 
numere anuale (înscriere) cu 
domiciliul în Austria. Tel. 622551 
(9050)

• Vând camion Saviem 7,5 
tone, preț negociabil. Tel. 
227873, după ora 16. (9047)

• Vând tractor U 640 DT, 
remorcă, plug, cultivator, cosi
toare, Orăștie, tel. 247191. 
(0650).

• Vând Ford Sierra break, 
1988, convenabil, înmatriculat, 
tel. 651579,094/561588 (0304)

• Cumpăr palete mixer (tip 
DDR apărut pe piață înainte 
de 1989), ofer preț foarte 
atractiv. Tel. 215729.

civil. Tel. 223207, zilnic orele 17
- 22 (40101)

• Numitul Incov loan cu 
domiciliul necunoscut este 
chemat și citat în data de 26 
ianuarie 1998, în dosarul civil 
nr. 241/1998 al Judecătoriei 
Deva, în calitate de pârât, la 
Judecătoria Deva. (40131)

• Colectivul postului de 
RADIO 1, este alături de 
colegul Lucian Sulescu în mo
mentele grele pricinuite de 
trecerea în neființă a tatălui. 
Transmitem și pe această cale 
condoleanțe familiei îndoliate!

• Soția Ana și copiii familiilor 
Irimie Daniel și Hui Laurean, 
cu adâncă durere, anunță 
încetarea din viață a bunului 
lor soț, tată, socru și bunic

BECSA NICOLAE
din satul Mintia. Conducerea 
pe ultimul drum va avea loc 
joi, 22 ianuarie 1998, la cimi
tirul din Mintia. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (0650)x
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WfiMTCL U

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR 
-R.A. DEVA-

• Vând dormitor, 8 piese, 
preț 3.000.000. Deva,str. Zam- 
firescu, bl. A.61, sc.4,etaj 4, ap. 
77, zilnic (40109)

• Vând canapea și două 
fotolii. Tel. 627437 (40130)

• Vând loc de veci cimitirul 
ortodox str. Călugăreni. Tel. 
624371 (40124)

• Vând serviciu masă 6 
persoane din sticlă termo- 
rezistentă (yena),nou, 44 piese, 
fumurii, franțuzești, convenabil. 
Tel. 215729 (40120)

• Vând motocultor cu plug, 
freză, remorcă, din Germania. 
Tel. 212463 (9048)

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

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

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

HUNEDOARA, pe Bulevardul 
Dacia (t*î. 6926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968). la sediul S.C. "MERCUR";

ORĂȘTIE, ta chioșcul de lângă I 
magazinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 I 
(în spațiu! secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

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

\______ _ ___________________________Z

( "LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ
[_________ PRESELECȚIE"____________
pentru elaborarea proiectului (faza S.F.) aferent 

obiectivelor de investiții:
MODERNIZARE DJ 668: Covragiu - Gânțaga - Bretea Română, km 7+400 - km 

13+000
MODERNIZARE DJ 687 D: Toplița - Hășdău, km 14+870 - km 22+870
MODERNIZARE DJ 707: Căzănești - Vața de Sus - Vata de Jos, km 32+100 - km 

40+100
ORDONATOR DE CREDITE:
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR - R.A. DEVA, str. Dragoș Vodă, nr. 1-3, bl.

28, telefon 054/225089, fax 054/225088.
SURSA DE FINANȚARE: buget
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ se poate procura de la DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 

A DRUMURILOR - R.A. Deva, str. Dragoș Vodă, nr.1-3, bl. 28, telefon 054/225220, 
fax 054/225088, începând cu data de 23.01.1998.

PREȚUL DE PROCURARE Â DOCUMENTAȚIEI este de 150.000 lei/buc.
Ofertele se vor depune la sediul organizatorului până la data de 23.02.1998, 

ora 15,00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR - 

R.A. DEVA la data de 24.02.1998, ora 10,00.
Obiectivele sunt amplasate în județul Hunedoara, comuna Bretea Română, 

comuna Toplița, comuna Vața de Jos și pot fi vizitate de către ofertanți în mod 
^independent.  
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î S.C. CONTRANSIMEX X

cil sediul în Deva, Calea Zarandului, nr.
43, oferă spre închiriere, la tarife avan
tajoase, următoarele mijloace de transport 
și utilaje pentru diverse lucrări: autove
hicule transport IVECO / 40t (30 mc) și 
MERCEDES / 35t (25 mc); încărcătoare 
frontale / 2-4 mc; excavatoare./ 0,5-1 mc; 
autogreder 182 CP; cilindri compactori / 
0,5-10 t; minicilindri compactori / 950- 
1400 kg; plăci vibratoare ș.a.

Pentru alte informații ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon: 054- 
227820, 220030; int. 110, serviciul 
mecanizare.<________________>

..... ............. \ 
Ministerul Finanțelor
Direcția Generală a Finanțelor 

Publice și Controlului 
Financiar de Stat 
Hunedoara Deva

în atenția agențîlor 
economici

începând cu 1 ianuarie 1998, su
mele datorate de agenții economici 
conform Legii asigurărilor sociale de 
sănătate nr. 145/1997, art. 90, alin. 6, 
se vor vărsa în contul 30.15.2102643
deschis la Trezoreria Deva pe seama 
Direcției Generale a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de Stat Hune- 
doara-Deva.

v _____ - ___ J

Casa de Ajutor

Ține în 30 
ianuarie, ora 10, la 
clubul casei, Adu
narea Generală a 
membrilor pentru 
prezentarea reali
zărilor din anul tre
cut și a programu
lui de activitate pe 
1998.

V__________J

t ' "----------------------X
P/gOTM SANITAR 

VETERINARA A 
JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 226

în data de 9 martie 1998, scoate la 
concurs următoarele posturi:

S Medici veterinari 
E Asistenți veterinari 
E Consilier juri dic 
E Revizor Contabil 
E Contabil șef

Relații suplimentare la sediul 
unității.■v_........IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT
'------------------------------------------------ -------------------------------- ------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------

Philips nei Daewoo Goldstar
■ __________________________________________________________________________________________________________________________

ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT• ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE®MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE® STORCĂTOARE 
DE FRUCTE® COVOARE ȘI MOCHETE...® ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

b PLATA ÎN 24 RATE

MAGAZINELE NOASTRE:
♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORÂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

Ministrul Industriei si Co
merțului, Mircea Ciumara, a 
decis, la începutul anului, să 
orienteze acțiunea de restruc
turare către "nucleul dur" gene
rat de pierderi al economiei: 
regiile autonome de Interes na
țional. Ciumara anunța ca prio
rități ale ministerului pe care îl 
conduce transformarea RENEL 
și Romgaz în societăți naționale 
și restructurarea acestora. în 
acest sens, Ministerul Indus
triilor va înainta Parlamentului, 
până la 1 februarie, proiectele

distribuția să rămână monopolul 
statului.

Regiile din sectorul extractiv 
se află într-o situație specială. 
Guvernul a aprobat în 1997 pla
nurile de restructurare ale Re
giei Autonome a Huilei, Regiei 
Autonome a Lignitului, Regiei 
Autonome a Cuprului, Regiei 
Metalelor Rare, dar unele dintre 
aceste hotărâri nu au fost publi
cate încă în Monitorul Oficial. 
Restructurarea s-a oprit în a- 
ceste cazuri la disponibilizările 
masive de personal, peste

Guvernul
pregăle^ie

restructurarea
»

reyiilor
de legi pentru transformarea 
celor două regii și pronostica 
aplicarea lor pentru luna martie.

Săptămâna trecută, minis
trul Ciumara și directorul pentru 
România al Băncii Mondiale, 
Kenneth Lay, au discutat despre 
susținerea financiară a restruc- 
tuării. Discuțiile au avut loc pe 
fondul instabilității politice deter
minate de disputele din coaliția 
guvernamentală și a incertitu
dinii asupra viitorului Cabinetului 
Ciorbea. Cu toate acestea, re
prezentantul Băncii Mondiale 
declara la sfârșitul convorbirilor 
că "există baze solide" pentru 
continuarea programului de re
formă.

Guvernul nu are încă o ima
gine clară asupra modalității de 
restructurare a Romgaz. La ora 
actuală, există două proiecte în 
jurul cărora au apărut deja dis
pute în comisiile parlamentare 
sau în întâlnirile dintre sindicate 
și administrația regiei. Unul din
tre proiecte, susținut de Banca 
Mondială, prevede divizarea 
Romgaz în mai multe societăți 
comerciale de extracție, trans
port, exploatare si distribuție. 
Acest proiect este întâmpinat cu 
refuz de către administrație și 
sindicatele din regie. Divizarea 
în mai multe societăți comer
ciale va avea ca rezultat o ex
plozie a prețului gazului natural 
pentru populație, având în ve
dere că fiecare societate va fi 
obligată să lucreze în profit și, 
deci, prețul pentru populație nu 
va mai putea fi subvenționat.

Sindicatele și patronatul 
susțin reorganizarea regiei într- 
o structură integrată pe verti
cală, în care statul să rămână 
acționar majoritar. Ministrul Ciu
mara promitea că în decizia 
finală privind restructurarea 
Romgaz "va prima interesul na
țional", fără a specifica asupra 
cărei variante va opta în cele din 
urmă.

Ministerul Industriei și Co
merțului a avansat, la începutul 
anului, un proiect de hotărâre de 
Guvern privind înființarea Com
paniei Naționale de Electricitate 
prin reorganizarea RENEL. Re
organizarea se va face pe cen
tre de cost și profit, iar activi
tățile de bază (producție, trans
port, distribuție) vor fi separate 
administrativ și financiar-con- 
tabil. Cele două mari sindicate 
din cadrul RENEL privesc diferit 
problema restructurării. Sindi
catul afiliat la CNSRL-Frăția 
susține proiectul ministerului și 
apariția concurenței pe piața 
autohtonă a energiei electrice. 
Sindicatul afiliat la BNS susține 
reorganizarea RENEL într-o 
structură integrată pe verticală 
în care producția să fie parțial 
privatizată, iar transportul și 

V- ■ ---------- ----------

60.000 de salariați renunțând la 
locul de muncă pentru milioa
nele oferite de guvern drept 
compensații. Concedierile au 
avut un efect vizibil doar în ac
tivitatea noii Companii Naționale 
a Lignitului, care a încheiat anul 
fără pierderi și fără să recurgă la 
subvenții de la guvern.

între 1998 și 2000 urmează 
să fie închise 110 mine neren
tabile, costurile pentru această 
operațiune ridicându-se la 1.200 
de miliarde de lei. Concomitent, 
Guvernul va aplica programele 
de reabilitare socială a zonelor 
miniere. Guvernul și Banca 
Mondială lucrează la un pro
gram de reabilitare a Văii Jiului, 
cea mai importantă zonă mini
eră a României. De altfel, în 
ultima sa ședință, Executivul a 
aprobat înființarea Agenției Na
ționale pentru Dezvoltarea Zo
nelor Miniere.

Societatea Națională a Că
ilor Ferate pierde la ora actuală 
aproape 4 miliarde de lei pe zi și 
în consecință ministrul demi- 
sionar Traian Băsescu afirma că 
este nevoie de "o restructurare 
brutală". Băsescu are în vedere 
transformarea diviziilor de trans
port călători, transport marfă și 
infrastructură feroviară în socie
tăți comerciale pe acțiuni. Noua 
societate de transport călători ar 
urma să se împartă în două 
departamente: transport călători 
pe lung parcurs și transport 
local, cel din urmă urmând a fi 
susținut și prin subvenții de la 
autoritățile locale.

Sindicatele din SNCFR sunt 
dispuse să negocieze restructu
rarea societății, mai puțin redu
cerile de personal. Sindicaliștii 
spun că personalul s-a redus 
deja cu o treime în ultimii ani și 
că noi concedieri ar pune în 
pericol siguranța traficului fero
viar.

Potrivit unui amendament la 
Ordonanța de Urgentă 30/97 
privind reorganizarea regiilor 
autonome, restructurarea regii
lor de interes național se poate 
face doar prin lege. Acest a- 
mendament, inițiat de PDSR, a 
împiedicat deja Guvernul să 
emită hotărârea privind reorga
nizarea RENEL. Procesul de 
restructurare a regiilor de inte
res național este momentan 
blocat. Guvernul caută în pre
zent soluții pentru ieșirea din 
impas prin emiterea de ordo
nanțe de urgență sau discuții cu 
Birourile Permanente ale Came
relor în vederea promovării rapi
de a regiilor speciale privind 
restructurarea. Chiar și așa, 
rezultatele sunt incerte, cât timp 
persistă neclaritatea în privința 
susținerii parlamentare a actua
lului Guvern.

(MEDIAFAX)
- - -- ................... . ■ ' —
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GUVERNUL A HOTĂRÂT 
MAJORAREA TVA

Guvernul a stabilit prin 
Ordonanță de urgență noile cote 
de TVA, respectiv de la 9% la 11 %, 
și de la 18% la 22%.

Taxa de 22% este stabilită 
pentru operațiunile privind lucrările 
de bunuri, transferurile imobiliare 
și prestările de servicii, din țară și 
din import.

Taxa de 11% se aplică la 
următoarele produse și servicii: 
carne comestibilă de animale și 
păsări domestice, inclusiv organe 
și măruntaie; pește și produse din 
pește, exclusiv icre; lapte, produse 
lactate și lapte praf; uleiuri și 
grăsimi comestibile; ouă de 
păsări; făină; medicamente de uz 
uman și veterinar; aparatură de 
tehnică medicală; proteze, 
produse ortopedice; bovine, por
cine, ovine și caprine; păsări vii din 
speciile domestice; uniforme 
pentru copiii din învățământul 
preșcolar primar; articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru copii sub un an; transportul 
în comun urban de călători; lucrări 
agricole; îngrășăminte chimice și 
minerale; semințe certificate și 
tratate fitosanitar de floarea 
soarelui, porumb hibrid și sfeclă 
de zahăr; pâine, grâul de consum 
și pentru semințe.

Sunt scutite de taxa pe 
valoarea adăugată combustibilul 
pentru consum casnic, lemne de 
foc, cărbuni, combustibil și lichid 
ușor pentru calorifer, gaz petrolifer 
lichefiat și gaze naturale, energie 
electrică și termică pentru consum 
casnic, apă și canalizare, 
transportul fluvial al localnicilor în 
Deltă și pe relațiile Orșova- 
Moldova Nouă, Brăila-Hârșova, 
Galati-Grindu.

(Ordonanța restrânge numărul 
de scutiri ’ prin eliminarea 
facilităților pentru: liber profe
sioniștii care își desfășoară 
activitatea în cadrul unor birouri, 
cabinete sau societăți; vânzările 
și arendările de terenuri, aportul 
de bunuri și servicii la capitalul 
social al societăților comerciale; 
prestările de servicii de salubritate, 
deratizare și dezinsecție pentru 
populație.

Dan Radu Rușanu, secretar 
de stat la Ministerul Finanțelor, a 
arătat că, având în vedere faptul 
că la produsele agricole și 
alimentare majorarea cotei de 
TVA a fost de 2%, de la 9% la 11 %, 
creșterea prețurilor reprezentând 
coșul zilnic ar trebui să crească în 
aceeași măsură. "Influența în 
prețuri poate atinge un nivel de 
3%", a spus el. Rușanu a declarat, 
agenției MEDIAFAX, că influența 
pozitivă la bugetul statului din 
majorarea cotei TVA reprezintă 
0,8% din PIB, respectiv 3.492 
miliarde lei.

"Ordonanța de modificare a 
cotei TVA va intra în vigoare în 
momentul apariției ei în Monitorul 
Oficial, lucru care credem că se 
va întâmpla în câteva zile", 
apreciază secretarul de stat.

Secretarul de stat la Ministerul 
Finanțelor arată că în comparație 
cu această influență pozitivă la 
bugetul de stat, de 3,492 miliarde 
lei, influența negativă pe care o au 
facilitățile oferite de Guvern 
reprezintă circa 8.000 miliarde lei, 
adica aproximativ 2% din PIB. 
Executivul a hotărât, de la 1 
ianuarie, eliminarea condiționării 
includerii în cheltuielile de 
exploatare a amortizării, asigu
rarea deductibilității fiscale a 
cheltuielilor pentru’reclamă și 
publicitate, precum și posibilitatea 
plății trimestriale a impozitului pe 
profit. De asemenea, se are în 
vedere și reducerea impozitului pe 
salarii.

Prețul pâinii va crește, în urma 
modificării TVA la grâu, făină și 
pâine, a declarat agenției 
MEDIAFAX Viorel Marin, 
președintele Asociației Naționale 
a Industriilor de Morărit și Pani
ficație (ANAMOB).

în urma hotărârii Guvernului, 
de luni, taxa pe valoare adăugată 
pentru grâu urmează să scadă de 
la 18% la 11%, la făină va crește 
de la 9% la 11%, iar la pâine de la 
Ola 11%.

Uniformizarea TVA va ușura 
decontările între agenții econo
mici din domeniul panificației, 
apreciază Viorel Marin.

Președintele ANAMOB 
apreciază că piața pâinii nu va fi 
afectată de majorarea TVA, 
chiar în condițiile scăderii puterii 
de cumpărare la populație. "S- 
ar putea înregistra scăderi ale 
consumului la produsele 
alimentare, dar nu la pâine, ali
ment de bază la români", a 
precizat Marin.

Organizațiile patronale din 
turism apreciază că efectul 
imediat al deciziei Guvernului de 
creștere a nivelului taxei pe 
valoarea adăugată (TVA), de la 
18% la 22%, va fi majorarea 
tarifelor și a prețurilor practicate 
de societățile comerciale cu 
activitate de turism.

"Tarifele vor crește, imediat, 
cu patru procente, dar este de 
așteptat ca majorările de prețuri 
și tarife să fie mai mari, în urma 
influențelor rezultate din 
aplicarea noii cote de TVA la 
produse și servicii", a declarat 
agenției MEDIAFAX Cristina 
Marcu, directorul executiv al 
Federației Patronale din Turism. 
Marcu 'a adăugat că aceste 
creșteri de prețuri se vor 
răsfrânge asupra turiștilor, fapt 
care va conduce la reducerea 
numărului acestora.

Mihai Râjniță, secretar 
executiv al Federației Induștriei 
Hoteliere din România (FIHR), 
afirma că nivelul de 22% al TVA 
este “enorm, pentru starea de 
fapt a turismului românesc". El 
spune că prima consecință a 
aplicării noii cote de TVA va fi 
majorarea “în cascadă” a 
prețurilor și tarifelor practicate de 
către agenții economici din acest 
sector. FIHR reprezintă 
interesele a 125 hoteluri și a 25 
restaurante.

România devine, alături de 
Cehia, care practică același 
nivel, de 22%, al TVA., al doilea 
stat din regiune din punct de 
vedere al mărimii taxei pe 
valoarea adăugată percepută 
turismului. Spre exemplu, în 
Ungaria, nivelul standard al TVA 
este de 25%, dar pentru hoteluri 
este practicată o valoare a TVA 
de 12%. Cele mai reduse nivele 
ale TVA pentru turism sunt 
aplicate în Luxemburg - 3% (la 
un nivel standard de 15%), 
Portugalia - 5% (fată de nivelul 
standard de 17%), tllanda - 6% 
(17,5%). în Norvegia, unitățile 
hoteliere sunt scutite de la plata 
TVA.

Ministerul Turismului a 
propus Guvernului, în 1997, 
reducerea nivelului TVA, pentru 
activitățile din turism, de la 18% 
la 9%, însă Executivul a fost de 
acord numai cu scutirea de TVA 
a contractelor de turism realizate 
direct cu străinătatea.

Reducerea la jumătate a 
cotei de TVA pentru serviciile de 
cazare și masă ar fi avut ca efect 
imediat scăderea tarifelor pe 
cameră și creșterea gradului de 
ocupare a capacităților de 
cazare, apreciază reprezentanții 
hotelierilor.

“Din cauza prețurilor mari, în 
1997, numărul turiștilor români 
a scăzut considerabil", afirma 
directorul executiv al Federației 
Patronale din Turism. FRT 
reunește 135 societăți 
comerciale mari din turism.

Guvernul intenționează să 
reducă impozitul pe salarii, 
măsură care va duce la o 
creștere a veniturilor salariale cu 
circa 6%, a declarat agenției 
MEDIAFAX Dan Radu Rușanu, 
secretar de stat la Ministerul 
Finanțelor.

Cota marginală maximă 
(cea mai mare valoare a impo
zitului pe salariu, corespun
zătoare celui mai mare plafon de 
salarizare) urmează să scadă de 
la 60% la aproximativ 40-45%. 
Guvernul intenționează să 
reducă șr numărul treptelor de 
impozitare, de la 8 câte sunt în 
prezent la maximum 4.

(MEDIAFAX)

Intr-un stat cu demo 
crație autentică, se 
afirmă, și nu fără temei, că 

presa reprezintă a patra 
putere. Ea nu face legi, nu 
aplică legi, nu împarte 
dreptate. Are însă capa
citatea de a provoca 
inițierea unor legi, de a 
denunța public pe cei ce nu 
aplică legile și nu împart 
dreptatea după lege. Și mai 
are puterea de a provoca 
îndreptarea unor legi 
strâmbe.

Cam multe atribute pen- * 
tru a patra putere, așa-i?

La fel și-au spus și 
politicienii noștri din care 
se constituje în orice stat 
democrat sistemul triun
ghiular de puteri: legis
lativă, executivă, judecă
torească.

Nu am spus nimic nou 
până aici. Nu e nou nici 
ceea ce afirmăm în conti
nuare. Vă amintiți, probabil, 
cei care ați citit cât de cât 
presa regimului totalitar, 
cum presa era făcută țap 
ispășitor de câte ori 
dictatura lui Ceaușescu și 
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mai ales consecințele etc. dați cu bâta în baltă sau
economice și sociale pro
vocau nemulțumiri de 
amploare în mase. Notorie 
este aruncarea pe umerii 
presei a vinovăției pentru 
revolta minerilor din Valea 
Jiului, din august 1977. Cei 
ce am trăit acele zile, nu le 
vom uita câte vom mai avea 
de trăit.

Și iată că puterea de 
astăzi, cea postdecembristă
- evident, nu în totalitatea 
nucleelor sau subiecților ei
- și-a amintit repede că la 
vremuri de cumpănă există 
un paratrăsnet numit presă, 
cu care se poate în cel mai 
rău caz împărți responsabi
litatea momentelor de 
criză.

Mai voalat, mai pe direct 
deputați și senatori, miniștri 
ori secretari de stat invitați 
la dialog sau dezbateri de 
televiziunea națională sau 
cea comercială nu ezită să 
afirme că “ și presa e de 
vină pentru starea de criză 
prin care trece coaliția la 
putere”. Nici președintele 
Constantinescu nu a ezitat 
în cuvântul său televizat de 

N.__________________________
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PREȚURI ACCESIBILE, SERVIRE IREPROȘABILA
Unul dintre spațiile comer

ciale ale complexului comer
cial situat pe Bulevardul 
Bălcescu, nr. 13 (vizavi de 
"Astoria"), aparține Societății 
Comerciale “Luca Simar" 
S.R.L. Deva. Patronii asociați 
Maria Luca și Marcel Luca 
asigură, periodic, o aprovizio
nare corespunzătoare a 
magazinului general, depla- 
sându-se la furnizori în 
București, Timișoara, Oradea, 
Alba lulia, ceea ce permite

| practicarea unor prețuri acce- 
! sibile. Unitatea este axată mai 
I ales pe vânzarea încălță- 
| mintei pentru femei, bărbați și 
ycopii, a tricotajelor și artico- 

sâmbătă, 17 ianuarie, să 
arate cu degetul către 
presă. Bravos, domnilor! 
Vina presei este aceea de 
a fi spus adevărul pe de-a- 
ntregul și gol goluț despre 
ce se întâmplă în ograda 
dv. a politicienilor? Se 
pare că toți cei care s-au 
perindat pe la putere după 
decembrie 1989 suferă de 
această boală pentru că ea 
s-a făcut simțită și la par
tidul buchetului de tran
dafiri, care au deturnat-o 
până mai deunăzi. Aceia 
au învinovățit fățiș presa 
ca participantă la insuc
cesul lor parțial din* 
noiembrid 1996. Unii 
politicieni ai actualei 
coaliții la putere le calcă 
pe urme. Au uitat, pro
babil, aportul preset la 
cucerirea prin alegeri a 
puterii de către ei, apoi;t 
datorat dorinței generale** 
de schimbare.

Ce ați fi așteptat, stima
bililor, ca după ce ați pre
luat puterea, presa să vă 
mângâie pe creștet ca pe 
oițele Domnului de câte ori 

căleați în străchini? N-o va 
face, puteți fi siguri. Cel 
puțin presa cu adevărat 
independentă (și indepen
dentă este doar aceea care 
se susține financiar prin 
forțele ei) nu o va face.

încă nu s-au spus toate 
câte ar fi trebuit spuse 
“combatanților” pe frontul 
recentei - și încă actualei - 
crize a orgoliilor, ca să 
folosim expresia președin
telui Constantinescu, res
pectiv Partidului Național 
Țărănesc Creștin Demo
crat și Partidului Demo
crat. Nu se spun din 
nevoia păcii sociale pe 
care și presa o simte acut 
ca întregul popor.

Să ne vedem deci, 
domnilor, fiecare de misiu
nea noastră. Dumnea
voastră de aceea pe care 
v-ați asumat-o în fața po
porului ale cărui sufragii 
le-ați obținut majoritar, noi 
pe aceea de cronicari fideli 
ai vieții de zi cu zi și de 
“câine de pază” al 
societății.

Ion CIOCLEI

lelor de lenjerie - atât 
indigene cât și de import.

Buna cunoaștere a 
preferințelor populației din 
cartier este de un real ajutor 
în activitatea comercială, 

U MAGAZINUL S.C. "LUCA
SIMAR" S.R.L. DEVA

aducerea accesoriilor, a măr
furilor solicitate influențând 
pozitiv viteza de rulare a 
acestora. în procesul de vân- 
zare-cumpărare, însă, este 
nevoie de amabilitate și poli
tețe din partea ambelor părți.

Poșta rubricii
• Ne scrieți, stimate die 

G.S din Deva, că sunteți un 
cititor fidel al cotidianului 
nostru, că-1 citiți cu interes 
deoarece găsiți în fiecare zi în 
paginile lui noutăți, “că 
articolele publicate sunt uni
cate”. Aprecierile și gândurile 
frumoase exprimate nu pot 
decât să ne bucure.

Nu trecem nici peste 
observația, strecurată printre 

gânduri, și anume aceea că un 
Reportaj de genul celui 
^ntitulat “Este o artă să știi să 
> faci bijuterii” (documentat Ia

• Stimate die Sovrea Ion 
din Hunedoara, bulevardul 
Traian, nr.14, ap. 37, am 
parcurs scrisoarea trimisă 
ziarului nostru și am reținut 
nemulțumirile legate de 
programele unor posturi de 
radio și televiziune locale care 
transmit mult prea multă 
muzică populară și ușoară, ca 
și “celebra casetă cu cearta 
dintre primarul municipiului 
Deva și consilierii iui, referitor

RĂBDARE SI TUTUN
Este îndreptățită așteptarea 

abonaților posturilor telefonice 
ca pe 'măsură ce taxele se tot 
măresc să crească și 
operativitatea în remedierea 
deranjamentelor survenite. 
Există însă, din păcate, și 
situații când răbdarea și tutunul 
nu mai servesc ia calmarea 
nervilor, întrecându-se limitele 
rezonabile ale unei intervenții 
care, poate, nu reclamă atâta 
dificultate.

PESTE CttfCl MILIOANE OE STRĂINI
AU INTRAT ÎU ROMÂNIA ÎN 1337

în România au intrat, în cursul 
anului 1997, 5.156.485 de 
cetățeni străini, a declarat, joi, într- 
o conferință de presă, colonelul 
Dan Pîrvuîescu, șeful Serviciului 
Străini și Probleme Migrări.

în prezent, în evidențele Direc
ției pentru Străini se află 1.505 de 
cetățeni străini, cu domiciliul stabil 
în România, 35.550 de persoane 
asociate la diferite societăți 
comerciale, 18.350 de străini care 
învață în România, 2.780 de 
persoane venite în scop umanitar 
sau pe linie de culte, 1.200 de 
reprezentanți ai unor firme și 
2.100 de străini sosiți în alte 
scopuri, cu ședere peste 120 de 
zile.

Subunitățile teritoriale sub
ordonate acestei Direcții au întreprins 
8.292 de acțiuni de verificare a 
legalității șederii străinilor în România.

La acest magazin exigența 
celor care administrează 
societatea față de personal, 
pe de o parte, iar pe de alta 
zâmbetul salariatelor, atenția 
față de cumpărători fac parte 

din recuzita profesională.
Vânzătoarelor magazinului 

li se cere adesea părerea cu 
privire la modul de păstrare a 
unor articole, potențialul 
cumpărător primind aici 
informații complete. în situația 

secția din complexul “Cuza 
Vodă”, publicat în nr. 2023/ 
25 noiembrie ’97) nu reflectă 
întocmai realitatea, deoarece 
n-ați găsit acolo acea ama
bilitate de care se vorbea. In 
timpul documentării noastre, 
totul a fost așa cum s-a 
relatat, iar ideea realizării 
acelei însemnări a aparținut 
conducerii cooperativei 
“Progresul”, respectiv dlui 
președinte, în opinia căruia 
secția respectivă este una 
dintre cele mai bune, cu 
realizări remarcabile.

la o benzinărie.” Vă mai ne
mulțumește faptul că, din 
cauza unui post de radio 
apărut mai recent, nu prin
deți TVR2, ceea ce “nu inte
resează pe nimeni”, ca și taxa 
prea mare percepută de TV Net.

în legătură cu conținutul 
programelor posturilor 
amintite, vă sugerăm să vă 
adresați direct acestora, ele 
fiind singurele în măsură să 
răspundă nemulțumirilor dv.

Cum calculatorul ține bine 
minte și spune tot, abonatul 
postului telefonic nr. 216454 
a aflat după zece ziie de la 
reclamarea deranjamentului 
că a fost înregistrat ia nr. 600, 
iar între timp s-au mai adăugat 
alte deranjamente, trecând de 
dublul numărului amintit. De 
câtă răbdare și de cât tutun 
are oare nevoie ultimul înre
gistrat ia deranjamente ?(N.T.)

Astfel, au fost depistați cq 
viza de ședere expirată 36.925 
de străini, dintre care 31.419 au 
fost puși în legalitate, deoarece 
își justificau șederea, 4.100 au 
primit vize de ieșire, iar 1.416 au 
fost conduși cu însoțitor la 
punctele de frontieră și scoși din 
țară.

în anul 1997, au fost luați în 
evidența 2.207 străini, cercetați 
penal, care au comis diferite 
infracțiuni pe teritoriul României 
(turci - 632, moldoveni - 286, 
ucraineni - 82 și irakieni - 82).

Totodată, au fost descoperite 
1.809 de societăți cu sedii fic
tive, 7.631 care nu mal 
funcționează și 136 care au 
reședințe ce nu mai corespund 
celor declarate la înmatriculare. 
(MEDIAFAX)
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în care nu există pe moment 
produsul solicitat, celui de la 
tejghea i se adresează 
politicosul îndemn “încercați 
peste o zi sau două; sperăm 
să vă putem servi".

Aceeași societate a 
deschis, în urmă cu un an, 
un magazin similar în car
tierul Micro II din municipiul 
Orăștie. Cum afirma dna
Maria Luca, “cumpărătorii | 
găsesc și aici mărfuri ■ 
diversificate, la aceleași ' 
prețuri accesibile, cât și o 
servire ireproșabilă”.

Estera SÎNA
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