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în urmă cu 37 de ani, 
Dumitru lovănesc începea 
ucenicia ca poștaș. Pe atunci 
nu-și dădea prea bine seama 
de importanța muncii sale, dar 
înțelegea să-și facă datoria, cu 
deplină conștiinciozitate și 
corectitudine. A devenit, cu 
timpul, unul dintre principalele 
personaje ale Sarmizegetusei, 
"nea Dumitru" fiind așteptat 
oricând cu vești de la rude și 
prieteni, cu știri din lume. Zi de 
zi, odată cu el intra în curtea 
oamenilor câte-o bucurie, câte- 
o întâmplare; necazurile 
făceau și ele parte din viața 
consătenilor săi, dar nea 
Dumitru se folosea de toată 

priceperea pentru a le mai 
“îndulci" cât de puțin.

Soarele, ploaia, frigul, 
zăpada i-au fost tovarăș de 
drum; cine ar mai putea 
număra kilometrii străbătuți pe 
jos ori cu bicicleta?... Nea 
Dumitru zice că s-au adunat 
atâția, încât ar fi putut ocoli 
pământul de vreo două-trei ori 
până acum. Pe parcurs a mai 
slăbit “motorul", iar picioarele 
încep să simtă povara miilor 
de kilometri parcurși.

POȘTAȘUL
Acum, în pragul celor 60 de 

ani, factorul poștal Dumitru 
lovănesc a hotărât să predea 
ștafeta altora mai tineri, nu însă 
fără oarecare strângere de 
inimă: "Pentru mine a fost 
frumos în poștă; am simțit că 
fac ceva pentru oameni. îi 
găseam pe cei mai mulți 
acasă, în voie bună sau uneori 
supărați, ne mai sfătuiam și 
aveam impresia că, într-un fel, 
iau și eu parte la viața lor". 
Tremurul din glas și chipul nos

talgic (peste care nu s-ar 
spune c-au trecut atâția ani) 
mă fac să cred că lui nea 
Dumitru o să-i fie dor de toate 
astea; chiar și de zilele în care 
trebuia să ducă vreo tele
gramă sau pensie, fie în zorii 
dimineții, fie târziu, spre miezul 
nopții. Și-o să-i mai lipsească, 
de bună seamă, satisfacția 
ce-l cuprindea atunci când 
oamenii (spun ei) își puteau 
fixa ceasul după cum poștașul 
sosea într-un loc sau în altul.

Dar nea Dumitru mai are 
încă destule de făcut. Va 
putea să-și vadă liniștit de 
treburile gospodăriei, să 
petreacă mai mult timp cu 
cele două nepoțele ale sale 
(de care e tare mândru), să 
mai dea câte-o mână de 
ajutor unde e nevoie, mulțu
mit și împăcat că și-a înde
plinit cu prisosință datoria. 
Adică, subliniază dna Maria 
Cordoș (diriginta Oficiului 
poștal din Sarmizegetusa), 
a fost, pur și simplu, “omul 
potrivit la locul potrivit".

Georgeta BfRLA ,

• Doctorul către 
pacient:

- V-a revenit me
moria?

- Sigur! Dumnea
voastră cine sunteți?
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Se urnește reforma
în învățământ

*

CU CORUPȚII... E CEVA
r

• CNLICCO funcționează. • Va fi dificilă recuperarea 
sumelor cu care a fost păgubit statul. • Președintele va 
veghea personal la stoparea imixtiunii politicului în 
activitatea Poliției. • Vinovății trebuie pedepsiți. • Șantaj 
reciproc. • Și a venit și criza asta politică.

Din primele zile ale 
preluării mandatului 
de președinte al României, dl 

Emil Constantinescu a 
declarat război deschis 
corupției, închiderea cana
lelor spre economia sub
terană, urgentarea instru
mentării dosarelor celor care, 
într-o formă sau alta, au pre
judiciat statul cu importante 
sume de bani. în scurt timp a 
fost constituit Consiliul 
Național de Luptă împotriva 
Corupției și Crimei Orga
nizate, cu filiale în toate 
județele țării. Războiul cu 
răul începuse în forță. Dar... 
foc de paie care s-a stins 
repede. Marii mafioți, mulți 
dintre ei cu sevă și audiență 
peste granițe de pe timpul 
dictaturii comuniste, și-au 
pus și ei în joc influențele, 
relațiile și nu în ultimul rând 
banii. Și ce nu se face cu 
bani și pentru bani?!

Presa centrală, dar și cea 
locală, a adus în atenția 
opiniei publice cazuri specta
culoase de corupți. De la 
“caritabilul” loan Stoica la 
maestrul în pase (de tenis) 
Sever Mureșan, de la 
geambașii din Credit Bank 
(fugiți în SUA), Bancorex, 
Columna Bank, la Zaher 
Iskandarani, Florea Nicu- 
lescu sau George Constantin

„N-aduce 
anul ce-aduce 

ceasul"
Ieri, la Prefectură a avut loc 

o întâlnire convocată la cererea 
sindicatului de la Oficiul de 
Cadastru Agricol și Orga
nizarea Teritoriului Agricol 
pentru a fi abordate o serie de 
probleme legate de salarizare și 
plata sumelor restante cuvenite 
la deplasări aferente anului
1997. Demersurile făcute ante
rior la organele in drept și-au 
găsit ecoul în ultimul ceas. Ca 
urmare, dl subprefect Nicolae 
Segesvari i-a putut anunța pe 
cei prezenți la întâlnire că au 
sosit la trezorerie sumele nece
sare plății restanțelor la de
plasări, avansului pe luna în 
curs și a jumătate din cel de-al 
treisprezecelea salariu, lată 
deci că se adeverește încă o 
dată valabilitatea zicalei potrivit 
căreia “N-aduce anul ce aduce 
ceasul”. (N.T.).

Păunescu. însă încrengătura 
de interese și relații, în care 
s-au aflat, la mâna magnaților 
nesătui, deopotrivă politicieni 
și guvernanți, polițiști și juriști, 
cu ramificații greu de 
controlat, a făcut extrem de 
dificilă rezolvarea cazurilor... 
limpezi ca lumina zilei. S-au 
pierdut documente sau 
dosare întregi, s-au amânat 
termene până la Calendele 
grecești, s-au simulat erori în 
instrumentarea cauzelor, au 
fost scăpați printre degete 
inculpații din arest și din 
penitenciare, așa încât și-au 
putut apăra cu și mai multă 
râvnă și dare de mână 
nevjnovăția.

în timp, unele dosare au 
fost clasate, anumite 
sancțiuni și-au atins terme
nele prevăzute, altele au fost 
grațiate și mafioții zburdă din 
nou în voie, în timp ce sumele 
însușite nu se mai întorc în 
vistieria statului. însuși pre
ședintele țării a subliniat de 
curând, cu ocazia bilanțului 
activității Poliției Române pe 
anul 1997, la care a parti
cipat, că, în 1996, dulapurile

FLASH '
Aniversară

. Vineri, 30 ianuarie, la ora 
17,00, sala de balet a Casei de 
Cultură Deva este locul unei 
întâlniri literare. Manifestarea 
este prilejuită de împlinirea 
vârstei de 60 de ani de către 
cunoscutul profesor și scriitor 
devean Gligor Hașa.

La această întâlnire 
aniversară au fost invitați, 
alături de oameni de cultură 
din municipiu și județ, și 
scriitori ori redactori din țară, 
între care Viniciu Gafița, 
Bogdan Bădulescu, Aurel 

^Câmpeanu și loan Anghel. 

unor factori de decizie din 
Poliție și Parchet erau 
burdușite cu dosare blocate 
special de cei care le-au 
instrumentat.

Singura explicație a 
acestui blocaj, aprecia dl 
Emil Constantinescu, o con
stituie folosirea acestor 
dosare în scop de șantaj 
reciproc.

Dorind să pară intran
sigent și drept, șeful statului 
preciza că grupările de in
fractori din țară - cu referire 
concretă la cele care au 
alcătuit mafia flotei, a petro
lului, a îngrășămintelor (dar, 
am adăuga noi, și a țigărilor, 
a cafelei, a băncilor) - tre
buie să ajungă în justiție. 
Normal și legal. Cu condiția 
ca și poliția și justiția să-și 
facă la fel de intransigent 
datoria, iar politicul să nu se 
mai amestece în treburile 
acestor organisme, a căror 
misiune fundamentală este 
aplicarea legii, indiferent 
cine a încălcat-o. Și a mai 
spus șeful statului că va 
veghea personal la neames
tecul politicului în activitatea 
poliției, accentuând că tre
buie stopată marea corup
ție, iar vinovății pentru 
distrugerile de până acum 
să fie pedepsiți.

Dacă ar fi să dăm cre
zare promisiunilor tranșante 
ale președintelui țării, ar 
însemna că în curând 
corupția în România se va 
mai potoli. Să credem?!

Dumitru GHEONEA

Acțiunea este organizată de 
biblioteca Județeană “Ovid 
Densusianu" Hunedoara-Deva 
și Inspectoratul pentru Cultură 
al județului Hunedoara. (V.R.)

întâlnire cu spe
cialiști din finanțe

în organizarea Camerei de 

Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, mâine are loc la 
Deva o întâlnire cu specialiști 
de la Direcția Generală a 
Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de Stat. 
Cu acest prilej vor fi dezbătute 
cu reprezentanții agenților 
economici - persoane juridice 
și fizice, o serie de probleme 
de larg interes privind

NOUĂ DIRECTORI 
Șl 54 PATRONI 

TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ!
O analiză a structurii 

infracțiunilor constatate 
în anul trecut de polițiștii 
deveni a dus la concluzia 
că ponderea acestora o 
reprezintă cele comise în 
dauna avutului privat. 
Acest lucru ca urmare a 
modificărilor survenite 
prin privatizarea unităților 
cu capital de stat. In 
prezent, ace.sta reprezintă 
doar 14 la sută din totalul 
obiectivelor supra
vegheate.

Din marele volum de 
activitate de cercetare 
penală a mai reieșit pro
fesionalizarea persoa
nelor care comit in
fracțiuni de natură eco
nomică, în principal a 
factorilor de decizie.

Pentru asemenea fapte 
au fost trimiși în judecată 
nouă directori, 14 eco
nomiști, 54 de patroni, 31 
gestionari și 79 de per
soane cu studii supe
rioare. (V. Neagu).

instrucțiunile și normele^ 

referitoare la impozitele și 
taxele datorate statului 
aferente exercițiului financiar 
1997, întocmirea bilanțului 
contabil, impozitul pe venitul 
global pentru anul 1998 în 
cazul asociațiilor familiale și 
al persoanelor fizice.

întâlnirea este menită să 
contribuie la clarificarea 
aspectelor ce le ridică noile 
reglementări în domeniul 
finanțelor, astfel încât să se 
asigure aplicarea unitară a 
instrucțiunilor și normelor în 
vigoare. (N.T.)

a

FLASH F

- Mult trâmbițata și 
așteptata reformă a 
învățământului pare a se 
urni efectiv și în plan practic. 
Una dintre cele mai des 
invocate deficiențe ale 
actualului sistem se referă 
la structura programelor 
școlare, care, conform unui 
Ordin recent al MEN, va 
suferi o schimbare. în ce 
constă aceasta, die inspec
tor general adjunct?

z >
Convorbire cu dl Simion Molnar, 

inspector general adjunct al 
Inspectoratului Școlar Hunedoara

- Ordinul amintit prevede 
scoaterea programelor 
școlare la concurs, acesta 
permițând participarea tuturor 
cadrelor didactice care sunt 
interesate de reforma în învă
țământ, în final, cele mai bune 
prpgrame vor fi selectate și 
premiate. Evident că este în 
interesul general al învă
țământului de a rezulta o 
programă cât mai bună, cât 
mai relaxată, care coroborată 
cu un plan de învățământ 
adaptat la cele 5 zile pe 
săptămână să dea o notă de 
descărcare procesului de 
învățământ și, implicit, 
cadrelor didactice și elevilor. 
Pentru că acum noi suntem 
doar într-o fază acumulativă: 
lucrăm 5 zile pe săptămână 
dar cu un program de 6 zile, 
lucrăm cu un număr mare de

ROCADA CU CANTCC 
PCNTAU MILIOANCIC 

OADONANTCI 9
Fenta cu tupeu, în

vârteala, șmecheria ieftină 
sau potlogăria crasă au 
cunoscut, în nevoiașii ani ai 
tranziției, amploarea unei 
macroepidemii în susținerea 
acțiunilor ce urmăresc atra
gerea folosului necuvenit. 
Anumite manopere oculte 
trec ferm granița spre 
fărădelege, altele, comise cu 
teamă de spectrul ilegalității, 
reușesc însă, în mod fatal, să 
pângărească templul mora
lității.

Despre lipsa unei anume 
moralități este vorba și în 
situația prezentată în scri
soarea trimisă la redacție de 
dl Valentin Popescu din 
Călan. Revolta dlui Popescu 
are o adresă precisă: modul 
în care doi angajați ai 
Sidermet S.A., detașați cu 
activitatea la sindicatul 
combinatului și plătiți din 
fondurile acestuia, s-au 
„învârtit” ca să obțină mili
oanele de lei acordate 
salariaților disponibilizați de 
la „Sidermet” conform Ordo
nanței 9. 

ore, cu o programă 
supraîncărcată și supra
dimensionată. Or, în aceste 
condiții, nu e de mirare că 
înregistrăm eșec școlar, 
scăderea puterii de asimilare 
a elevilor, abandon școlar 
etc.

- Odată cu adaptarea 
planului de învățământ, 
deci cu reducerea numă
rului de ore predate, ce se 
va întâmpla în privința 
cadrelor didactice?

- Această scădere a 
numărului de ore la anumite 
materii va duce, desigur, la 
probleme legate de 
încadrarea personalului di
dactic, mai ales dacă luăm 
în considerare și scăderea 
numărului elevilor din anii 
următori. E-adevărat că 
avem foarte multe posturi 
(peste 1100) încadrate cu 
personal necalificat și, în 
primul rând, acesta va fi 
afectat; dar depinde și de 
numărul de ore pe diversele 
materii ce vor fi vizate. Este 
o etapă dificilă, însă e impor
tant că planurile de 
învățământ ce vor fi elabo
rate până la începutul lunii

Convorbire realizată de 
Georgeta BfRLA

(Continuare în pag. 8)

Bolfa Augustin și 
Tomuță Liliana, angajați 
până la finele anului trecut 
ai S.C „Sidermet” S.A., au 
avut din 1994, respectiv 
1990, activitatea detașată 
în mai confortabilul ambi
ent conferit de sindicatul 
întreprinderii. Ani de zile, 
ne scrie dl Popescu, cei doi 
au activat pe post de 
„comerciant”, respectiv 
secretară la sindicat, 
păstrându-li-se, conform 
prevederilor contractului 
colectiv de muncă în 
vigoare, locul de muncă de 
la combinat pe toată durata 
detașării.

„Norocul organizat” al 
celor doi face ca una din 
„inițiativele sindicatului să 
hotărască sistarea deta
șării lor începând cu data 
de 11.12.1997. Prin adre
sele nr. 1194 și 1195, din 
10.12.’97, semnate de dl 
Bal Mihai, liderul

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 8)
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Bătaia peștelui
Legea 169/1997

“AM DREPTUL LAAJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE?"

Pe măsură ce se apropia 
termenul, inițial scadent la 
începutul lunii februarie a.c. 
privind Legea 169/1997 
referitoare la modificarea și 
completarea Legii 18/1991, la 
Primăria comunei Ilia creștea și 
agitația oamenilor care 
consideră că se găsesc sub 
incidența prevederilor legii res
pective. Noroc însă că acest 
termen - cffm s-a anunțat în 
mass media a fost prelungit re
cent de către guvern până la 
data de 3 aprilie a.c., date fiind 
condițiile în care se desfășoară 
rezolvarea a o serie de 
formalități legate de procurarea 
documentelor necesare care să 
ateste dreptul de proprietate. 
Asta nu înseamnă însă că acei 
ce se găsesc în cauză se vor 
culca de acum pe o ureche și 
se vor trezi iarăși să-și ceară

drepturile în preajma noului 
termen scadent, provocând noi 
dureri de cap celor implicați în 
soluționarea problemelor.

Zilele trecute, când ne aflam 
la serviciul agricol al Primăriei 
din Ilia, aici era o agitație 
continuă. Dl ing. Petrică Mircea 
îmi spunea că au fost zile când 
au venit zeci de oameni cu 
cereri, în majoritatea cazurilor 
lipsindu-le însă actele necesare. 
Oricum, în baza prevederilor 
Legii 169 cererile se primesc șl 
se confirmă primirea acestora, 
urmând ca ulterior să fie depuse 
și actele de proprietate 
doveditoare. Cum mi-a 
mărturisit interlocutorul, fiu al 
satului, cu un stagiu de vreo 
patru ani de topograf făcut și în 
minerit, s-a adaptat noii situații 
din agricultură, făcând o 
muncă, de ce să nu fie 
recunoscut, care îi place la 
urma urmei, aici fiind vorba tot 
despre măsurători, dar la 
suprafață, deci fără atâtea 
pericole ca în subteran.

La data când am stat de 
vorbă avea înregistrate 102 
cereri la Legea 169 șl nu se știe

Satul cu șanțuri începute 
și neterminate

Cam așa s-ar putea numi, pe 
șleau, satul Gothatea din comuna 
Gurasada, ale cărui șanțuri 
începute și neterminate, de o parte 
și de alta a șoselei asfaltate ce îl 
străbate, dau un aspect dezolant 
localității. Cetățenii sunt îngrijorați 
de infiltrarea apei mocirloase 
acumulate în ele în beciurile și 
fântânile lor, ceea ce reprezintă un 
real pericol de îmbolnăviri. Odată 
executate și betonate, aceste 
șanțuri ar da o notă distinctă 
localității, de primenire și înnoire,
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6.00 România: Ora 6 fix!
8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timi
șoara^.05 Pasiuni (s/r) 
13.00 Dosarele istoriei (do/r) 
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Tra
diții 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Medicina pt. 
toți 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal, meteo, ediție spe
cială, sport 21.15 Memorialul 
durerii (do): 15 noiembrie 
1987 - „Ecouri și soli
darizări’.’ 22.25 Jack 
Lemmon - omul de pe stradă 
(do) 23.20 Jurnalul de 
noapte 23.40 Cultura în 
lume: „Viața în jurul 
Mediteranei" V ______________

cu exactitate cam câte se vor 
mai primi în continuare. După 
cum aprecia dl Petrică, din 
totalul cererilor înregistrate 
doar cam 20 la sută sunt 
însoțite și de actele necesare 
privind dreptul de proprietate. 
Existând situații în care unele 
acte sunt înscrise în limba 
maghiară, acestea sunt 
traduse de către traducător 
autorizat și autentificate de 
către acesta, numai așa 
putând să fie luate în 
considerare. Cu răbdare 
tânărul inginer, cum am 
observat, stă de vorbă cu 
solicitanții și le explică temeiul 
prevederilor legii, procedura 
de urmat pentru a se putea 
face lumină în chestiunile ce-i 
privesc, inclusiv în situațiile cu 
maimulți moștenitori.

întrucât o bună parte din 

solicitări vizează dreptul la 
pădure, inclusiv referitor la 
composesorat, nădejdea 
interlocutorului este aceea că 
va colabora bine, ca și până 
acum, cu ocolul silvic, pe baza 
hărților și a realității din teren 
urmând să fie făcut bilanțul 
fondului funciar al comunei. 
Pe lângă proprietarii 
particulari, au venit solicitări și 
din partea bisericilor, inclusiv 
a celei greco-catollce, acestea 
urmând să își primească 
drepturile în conformitate cu 
prevederile legale.

Aducând în discuție 
problemele specifice legate de 
aplicarea Legii 18/1991, am 
aflat că mai este încă mult de 
lucru, acțiunea fiind aproape 
de finalizare numai în satul 
Brîznic și în satul centru de 
comună, unde comisiile locale 
au fost mai active. Acum, după 
încheierea lucrărilor la Legea 
169/1997, vor reieși, evident, 
alte situații care vor răscoli 
viața satelor și pe unii 
proprietari.

Nicoiae TÎRCOB

așezând-o la loc de frunte așa 
cum a fost întotdeauna. însă totul 
depinde de cei îndrituiți să exe
cute această lucrare, dacă au 
bani și tragere de inimă. (Am 
înțeles că este vorba despre 
“Contransimex”).

Poate domnii Victor Haneș, 
primar, și Cornel Moisin, vice- 
primar, ai Primăriei Gurasada și 
totodată ambii locuitori ai satului 
Gothatea, se vor implica mai mult 
în problemele satului domniilor 
lor. Dar, să auzim de bine. (V.B.)

tvr 2
6.30 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 9.45 Portrete în acvaforte
(r) 10.15 Teleenciclopedia (r) 
11.35 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi stră
ine. Germană 15.35 D.a. 
16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 200) 17.40 Tri
buna partidelor parlamen
tare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 20.20 Pasiuni (s, ep. 23) 
22.00 Crimă în Alaska (f. SUA 
1995) 23.35 Opera Mundi

ANTENA I
7.00 Dragoste cu năbădai

(s) 8.00 Sfântul (s/r) 9.00 Un 
câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 
Păcate nebănuite (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s, ep. 59) 
13.10 Clubul „Hai România” 
(r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Sfântul (s) 15.20 Un câine cu

Din satul Boz, comuna 
Brănișca, ne scrie di Adalbert 
Marton. Dorește să-l lămurim în 
legătură cu o problemă ia care 
a căutat singur răspuns, dar în 
zadar. Plimbat pe drumuri, cu 
cheltuieli de transport fără rost, 
omui ne întreabă dacă poate 
primi ajutor de înmormântare 
pentru soția sa decedată în 
octombrie anui trecut.

Cea intrată în lumea celor 
drepți a beneficiat de drepturile 
acordate de lege persoanelor 
handicapate. Dar semnatarul 
scrisorii ne informează că nu 
are altă sursă de venit decât 
banii primiți de “la anumiți 
cetățeni din sat”ta care lucrează 
"cu ziua". Iar acum, datorită 
anotimpului rece, nu mai 
găsește de lucru. Din acest 
motiv și pentru că a făcut cu 
greu față cheltuielilor de 
înmormântare omul e disperat.

iA
Ecourile sărbătorilor de 

iarnă s-au stins de mult. Poate 
unora ne revin întâmplător în 
minte amintiri legate de eve
nimente plăcute sau, dim
potrivă, nedorite legate de 
sărbători. Dar gesturile de 
omenie, care depășesc obiș
nuitul cotidian, nu pot fi uitate. 
Ne-a dovedit-o scrisoarea pe 
care ne-au trimis-o părinții 
elevilor basarabeni care 
studiază în județul nostru.

într-un plic purtând ștam
pila: I.S. ,,Poșta Moldovei" 
Chișinău ne-a fost expediată 
o scrisoare de mulțumire 
pentru cei care i-au spon
sorizat pe elevii basarabeni

imaginație (s) 17.00 Onyx 
Music - Muzica de vis 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Re
colta (dramă Canada ’94)
21.30 Știri 21.40 Doctor 
Bramwell (s, ep. 19) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO IV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Capcana 
timpului (s) 12.00 De partea 
legii (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea 
cultura (r) 14.30 Nemuritorul 
(s/r) 15.15 Maria (s/r) 16.15 
Marimar (s, ep. 34) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Vocile (dramă SUA

Am refăcut oarecum traseul 
parcurs zadarnic de di Adalbert 
Marton și am descoperit de ce 
n-a putut obține ajutorul de 
înmormântare dar și ce se poate 
face pentru a depăși starea în 
care se află. De la Inspectoratul 
Teritorial de Stat pentru 

HMAMIMUL ot) 
9MI
Handicapați nu putea primi un 
astfel de ajutor pentru că 
această instituție nu acordă așa 
ceva. Oficiul de pensii din 
cadru! Direcției Generate de 
Muncă și Protecție Socială Deva 
i-ar fi putut da ajutor de 
înmormântare dacă decedata 
sau măcar autorul scrisorii, ca 
soț supraviețuitor, ar fi fost 
pensionari.

care-și fac studiile la noi ,,cu 
ocazia Sfântului Crăciun". 
Acestora, părinții elevilor le 
doresc ,,pace, sănătate și 
unire sufletească în pros- 
perarea neamului". Sponsorii 
cărora te sunt adresate 
aceste urări sunt: societățile 
comerciale ,,Comat" Deva, 
„Fresh Alimcarn", ,, Cuptorul 
de aur”, ,,Decebal", cât și 
unor directori de firme: dna 
Teodora Crișan (B.C.R.), dl 
Vasile Buzdugan (Fabrica de 
Pâine ,,Cetate"), dl loan 
Horvath (Agrosim Simeria) și 
dl loan Căliman (Sansere 
Sîntandrei). (V.R.)

1979) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 30) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Pro și Contra cu O. Paler

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 7.30 

Pretutindeni cu tine (s/r) 8.30 
Frecvența radio?4,5 (s/r)9.30 
Contralo&itura (s/r) 10.30 
Celebri și bogați (s/r) 11.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 
13.00 Lexic (cs/r) 13.30 Ele- 
fănțelul (s, ep. 29) 14.00 
Lumea lui Eric (s, ep. 22)
14.30 Xuxa (show pentru 
copii) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 30) 16.00 Frec
vența radio 74,5 (s) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
30) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Fo
cus 19 19.30 Meșterul casei 
(s, ep. 30) 20.00 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 7) 21.00 Stafia 
lui Scotty (dramă SUA 1992) 
22.45 Zonă periculoasă (do) 
23.00 Focus 23 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

La Primăria Brănișca am 
discutat cu dra Mihaeia 
Ștefan, secretar. Dumneaei 
preciza că întrucât cazuri ca 
cei semnalat în scrisoare sunt 
extrem de rare - ca cineva să 
aibă un asemenea statut 
socio-profesional, adică nici 
saiariați nici pensionari - în 
bugetul primăriei n-au fost 
prevăzute cheltuieli pentru 
asemenea ajutoare. Dar cu
noscând situația diuiAdalbert 
Marton, care nu deține pământ 
și n-are nici o sursă de venit, 
a promis că se va ocupa per
sonal ca să primească măcar 
ajutor social de ia primărie.

Deci, domnule Marton, 
căutați-o pe dra Ștefan ca să 
vă facă dosarul pentru ajutor 
social. Veți putea beneficia de 
un sprijin material care, 
sperăm, vă va scoate din 
starea de disperare în care vă 
afiați.

Viorica ROMAN

Despre forța mecanică 
a comunei Lăpugiu de Jos 
ne vorbesc cât se poate de 
expresiv și cele 78 de 
tractoare aflate în pro
prietate privată. Din 
acestea 36 se găsesc în 
satul Lăpugiu de Sus, unde 
gradul de mecanizare ia 
lucrările agricole și, în mod 
deosebit, transporturile au 
cunoscut un impuls aparte 
în ultimii ani.

PRO IV - DEVA X
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale 

(0
10.00-10.30 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe 

scurt
18.05-18.25 No com

ment - realizator Alin Bena
22.00-22.15 Știri locale

ANTENA I
’DEVA

08.00-08.15 Știri (r)
17.30- 17.45 Interviul 

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

Miercuri, 28 ianuarie

O BERBEC 
(21.III-20.IV)

Aveți cheltuieli multe și 
bani puțini. Sunteți cam 
neliniștit dar așteptați să 
apară norocul dv. Dacă 
mergeți la doctor aveți o 
surpriză plăcută.

O TAUR 
(21.IV-21.V)

Vă tulbură o întâlnire 
neașteptată. Bucuria e 
atât de mare încât veți 
cheltui enorm. Chiar dacă 
nu vă pare rău, nu uitați că 
mai e și mâine o zi.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Din prea marea dv 
dorință de independență 
puteți avea neînțelegeri cu 
rudele. Fiți mai diplomat 
dacă vreți să aveți câștig 
de cauză.

O RAC
(23.VI - 23.VI1)

S-au adunat cam multe 
așa că activitățile casnice' 
vă ocupă toată ziua. De la 
părinți primiți o veste 
despre o realizare.

O LEU 
(24.VII-23.VIII)

Sunt posibile câștiguri 
modeste ori o realizare în 
plan intelectual. Ambele 
posibilități se amplifică în 
a doua parte a zilei. ■ 

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

O veste de la cineva din 
străinătate sau despre o 
plecare în străinătate vă 
binedispune. Ca să nu 
aveți încurcături încercați 
să apreciați obiectiv 
informațiile.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Problemele de serviciu, 
ar putea să vă oblige să vă 
prelungiți programul de < 
lucru spre nemulțumirea 
partenerului de viață căci 
lăsați toată gospodăria în 
seama lui.

O SCORPION 
(24.X-21.XI)

în rezolvarea ches
tiunilor financiare v-ar 
putea ajuta imaginația dv. 
Cineva o să vă dea o 
datorie de care ați uitat, 
deci puteți pleca la 
cumpărături. 

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Cea mai mare parte a 
zilei v-o ocupă activitățile 
extraprofesionale. Atenție 
la ora de întâlnire cu 
persoana iubită.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Banii oferiți de o femeie 
nu-i primiți până nu vă 
sunt clare condițiile pe 
care le pune. O preo
cupare inedită vă poate 
scăpa de posibile migrene 
sau indispoziții.

O VĂRSĂTOR 
(20.1-18.11)

Relații tensionate cu 
șefii; dacă nu reușiți să vă 
țineți gura veți fi aspru 
penalizat. Apar neaș
teptate câștiguri de 
afaceri. Evitați cumpă
răturile.

O PEȘTI 
(19.11-20. III)

O veste vă poate fi de 
mare ajutor dacă știți s-o 
folosiți. Dar nu vă grăbiți, 
așteptați momentul pri
elnic. Atenție să nu fiți 
agresat de un animal.
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Radioclubul Județeanr

Hunedoara la aproape
50 de ani de activitate

- Die profesor Mircea I 
| Sârba, în calitatea dvs de |

inspector cu probleme ale | 
sportului de performanță la. 
DjTS, vă rog să vă referiți la j 
succesele sportivilor hune-1 
doreni la lupte libere în '97. |

- O fac cu mare plăcere | 
pentru că am posibilitatea ■ 
să stimulez performanțele! 

unor sportivi ce trudesc din ■ 
greu la antrenamente pen-|

| tru a accede la performan-1 
ță. Mă refer în mod deosebit j 
la rezultatele de excepție ale . 
sportivului Gheorghe Con-^ 
dureanu la lupte libere, del 

la clubul Jiul Petrila în anul | 
trecut: a obținut locul I la 
Campionatul Național de 
seniori la ctg. 54 kg, locul 6 
la Campionatele Europene 
de la Varșovia, precum și un

| loc II la turneul internațional 
de la Bratislava și trei locuri 
III la turneele-de la Ankara, 
Sofia și Skoplje. Cuvinte fru- ■

I 
I
I 
I
I
I 
I
I

I
i■I

I■

I 
I 
I
■ 1 

moașe se pot spune la a-l 

dresa lui Claudiu Boboies-| 
cu, campion național la ctg. | 
83 kg de la Jiul Petrila, Lu-« 
cian Nechifor, campion na-! 
țional ctg. 42 kg, Cosminl 
Nistor, campion național la | 

| juniori ctg. 70 kg (ambii de| 
| la Constr. Hunedoara), Mo- ■ 
J ravan Suraj de la CSS Deva.i 
* Felicitări sportivilor, antre-1 

11 norilor și conducerilor clu-1 

| burilor! 2
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în acest an (luna iunie) se împlinesc 50 
de ani de la înființarea primei organizații de 
radioamatori din județul Hunedoara (un 
cerc de radioamatori în cadrul AVSAP), aso
ciație care îngloba toate sporturile tehnice: 
aviație, planorism, motociclism, tir, radioa
matorism etc. începuturile ău fost grele, 
restricțiile pentru radioamatori fiind foarte 
mari, în vremea aceea. Dar, prin pasiunea și 
dăruirea, de foarte multe ori plină de mari 
riscuri ale unor oameni inimoși, radio
amatorismul din județul Hunedoara a fost la 
înălțime.

Ramurile radioamatorismului sunt multi
ple, dar în ultimii ani radioamatorismul din 
județul Hunedoara, coordonat de Radio
clubul Județean, a făcut,progrese notabile în 
domeniul radiogoniometriei de amator 
(R.G.A.), în traficul radio și în unde scurte, 
ultrascurte și în radiotelegrafie (R.T.G.). 
Radioclubul Județean Hunedoara are la ora 
actuală 320 de membri, dintre care 135 de 
radioamatori de emisie - recepție, 9 maeștri 
ai sportului, un titlu de campion mondial și 4 
titluri de campioni internaționali. Este clasat 
printre primele trei din țară. în anul 1997 a 
cucerit la campionatele naționale 16 me
dalii, dintre care 5 locuri I.

Radioclubul Județean Hunedoara are în 
prezent filiale la Lupeni, Petroșani, Hațeg, 
Vulcan, Orăștie și Deva. în anul 1997 s-a 
organizat un cerc de radiotelegrafie și radio
amatorism la Liceul Auto - Telecomunicații 
Deva și au avut loc două sesiuni de exa
mene pentru obținerea certificatului de 
radioamator de emisie - recepție la care au 
participat 71 candidați. Cursurile continuă în 
acest an și în alte școli ale municipiului 
Deva și la Cluburile Elevilor din celelalte 
localități.

V

în cadrul manifestărilor consacrate 
împlinirii a 50 de ani de la înființarea pri
mei organizații a radioamatorilor hune- 
doreni, în acest an se vor organiza multe 
activități. Pe lângă întrecerile tradiționale 
(Concursul Internațional de RGA "Cupa 
Decebal", Trofeul Minerului la RGA și în 
unde scurte) se vor organiza la Deva un 
simpozion de radiocomunicații și radio
amatorism, cu expoziție de aparatură de 
radiocomunicații și un târg al radioama
torilor, un concurs (primul în țară) de unde 
ultrascurte în teren, cu aparatură portabilă 
de putere mică (așa numitele Field Day 
QRP) și un concurs de unde ultrascurte cu 
12 etape lunare intitulat "Cupa Anotim
purilor" (se vor decerna la fiecare 3 etape 
cupe). Se va institui și o diplomă Jubiliară 
pentru sărbătorirea acestui eveniment. Di
ploma va fi acordată în mod gratuit stațiilor 
de radioamatori care realizează un anumit 
număr de legături, cu stații din județul Hune
doara în perioada 01.05. - 30.06.1998.

Dar iată clasamentul călor mai buni 10 
sportivi ai anului 1997: 1. Pantilimon Felicia 
Y02 LIP - RGA, 2. Urcan Viorela - RGA, 3. 
Cocotă Gheorghe - RGA, 4. Parfeni lonuț - 
RGA, 5. Pane Daniela - RGA, 6. Szabo Fran- 
cisc Y02 ARV - Unde scurte, 7. Zamoniță 
Mihai Y02 QY - Unde scurte, 8. Peterffy Eu
gen Y02 QC - Unde ultrascurte, 9. Damas- 
chin Mircea Y02 LDQ - Unde scurte, 10. 
Bogos Dan - RGA.

Radioclubul Județean Hunedoara se 
află pe strada Barițiu la nr. 5 (în curte cu 
gardienii publici) și poate fi contactat la 
telefonul 054 216149. Vă așteptăm!

1
Maria VOiCA

Y02 LHW
-_v

FC NationalI 
colaborează cu
Arsenal Londra
La sfârșitul săptămânii tre

cute, Gino lorgulescu, președin
tele clubului FC Național și Vlad 
Soare, președintele Consiliului 
de administrație al grupării ban
care, s-au întâlnit, la Londra, cu 
reprezentanții echipei din Pre
miere League, Arsenal.

Colaborarea ar cuprinde 
schimburi de experiență și la 
nivelul Centrelor de Copii și Ju
niori, efectuarea de turnee, în 
regim de reciprocitate.

lorgulescu a spus că este 
interesat de adoptarea la FC 
Național a sistemului de orga
nizare după care funcționează 
clubul Arsenal Londra.

S-a stabilit pentru la vară o 
confruntare "tur-retur" între FC 
Național și Arsenal Londra.

în așteptarea reluării meciurilor amicale și a returului campionatului la Jiul Petroșani.
Foto Anton SOCACi

■ 1972, Skoplje. în 
timpul Olimpiadei feminine 
s-a organizat un turneu "ful
ger" pentru ... ziariști. S-au 
decernat premii pe cât de 
valoroase, pe atât de ori
ginale: premiul I - 12 kg de 
țigări; premiul II - un costum 
de haine; premiul III - greu
tatea câștigătorului transfe
rată în litri din ... cel mai bun 
vin macedonean.

■ 1974, Nisa. Aștep
tând sosirea titularilor, în e- 
chipa Insulelor Virgine au

L---------  —- ---------------------

ȘAH - varietăți
jucat două doamne încân
tătoare, dar care nu prea cu
noșteau regulile de joc. Una 
dintre ele a făcut un fel de 
super-rocadă (0-0-0-0), a- 
șezând regele, după rocare, 
pe câmpul b11 Supliciul ce
lor două doamne, Karen 
Fyke și Renata Bushnaq, ca 
și deliciul spectatorilor, n-a 
durat decât trei runde.

■ 1978, Buenos
Aires. în istoria Olimpia
delor șahiste, capitala Ar
gentinei figurează ca or
ganizatoare a competiției 
la ediția din 1939 (Europa 
avea gânduri mult mai 
sumbre la acea dată!...), 
în aceste patru decenii 
șahul s-a înrudit parcă și 
mai mult cu sportul, sem

nificativ fiind faptul că cea 
de-a 23-a Olimpiadă s-a 
desfășurat sub tribunele 
stadionului pe care a avut 
loc finala campionatului 
mondial de fotbal...

"în 1939 - își amintea 
marele maestru Erik Elis- 
kases - Olimpiada a fost 
găzduită de Teatrul Poli- 
tema, aflat în plin centrul 
orașului Buenos Aires. 
Poate și pentru că atunci 
șahul era asimilat în mare 
măsură artelor..."

Z
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La Federația Româna de Fotbalr

Importante măsuri 
privind creșterea 

calității fotbalului, a 
arbitrajelor, a 

activității antrenorilor r
Recent, la FRF a avut loc o instruire la care au participat 

președinții cluburilor din Divizia B, președinții Asociațiilor județene de 
fotbal și președinții comisiilor județene de arbitri. Instruirea des
fășurată pe parcursul a trei reprize a fost condusă de dnii Mircea 
Sandu, Adalbert Kassai, Nicolae Pantea, Dan Petrescu, Gabriel 
Popescu, precum și alte personalități din staful de conducere al FRF.

La ședința cu președinții celor 36 de echipe din Divizia B au fost 
realeși în Comitetul Executiv al FRF dnii Ștefan Chițu - președinte la 
Poiana Câmpina, ca reprezentant al seriei I a Diviziei B și Cornel 
Cacovean - președinte la ASA Tg. Mureș, ca reprezentant al seriei 
a Il-a a Diviziei B, cei doi aleși întrunind unanimitatea și neexistând nici 
o altă propunere surpriză. Din partea A.j.F. Hunedoara am participat 
împreună cu dl Macavei Grigore, în calitate de președinte al comisiei 
județene de arbitri.

Cu acest prilej a avut loc ședința cu președinții comisiilor 
județene de arbitri, în care tema principală abordată a fost luarea 
unor măsuri imediate privind îmbunătățirea activității de arbitraj și 
creșterea preocupării pentru promovarea unor arbitri tineri, de certă 
perspectivă, în special foști sau actuali jucători de fotbal în loturile 
divizionare.

împreună cu secretarul general adjunct al FRF, dl Nicolae Pantea, 
au fost dezbătute o multitudine de probleme privind revitalizarea și 
mai buna organizare a activității cu copiii și juniorii. Asociațiile 
județene de fotbal au venit cu mai multe propuneri, aprobate în final 
de conducerea F.R.Fotbal, dintre care amintim următoarele:

> La examenul pentru promovare a arbitrilor în Divizia C să se 
țină seama de un clasament valoric al candidaților înaintat de A.j. 
Fotbal la Comisia Centrală de arbitri odată cu înscrierile la concurs. 
Promovările (examenul) pentru lotul C să se facă tot pe specializări 
(centru-asistent) începând cu sezonul 1998-1999. Comisia centrală 
de arbitri să țină seama de suspendările date de A.j. Fotbal arbitrilor 
republicani care arbitrează în campionatul Diviziei D. Jocurile din 
campionatele de juniori republicani A și B din același județ să fie 
arbitrate de către arbitri republicani din județul respectiv pentru a se 
evita decontarea unor sume mari privind transportul, pe lângă 
baremul de arbitraj.

> Privind activitatea cu copiii și juniorii se vor organiza selecții 
pe zone geografice unde vor participa 5-6 județe cu jucători 
nominalizați de cătr-e Comisiile tehnice ale A.j.F., sub directa 
îndrumare și coordonare a antrenorilor federali, iar cheltuielile de 
transport și masă să fie suportate de cluburile de unde provin 
sportivii.

> împerecherea județelor pentru baraj să se facă prin rotație, 
deoarece au fost județe care au jucat doi ani la rând între ele. 
Campioana județului Hunedoara la Divizia D seniori va susține jocul 
de baraj la finele acestui campionat în compania campioanei jud. 
Bihor pe teren neutru, la Arad, fără obligativitatea de a mai 
folosi în teren jucătorul junior.

> Privind admiterea la Școala Națională de Antrenori se impune 
a fi repartizate un număr de locuri pentru fiecare județ, în funcție de 
ponderea echipelor (seniori - juniori), deoarece la ora actuală sunt 
prea puține locuri, iar acestea în majoritate sunt ocupate de către 
jucătorii de la echipa națională, echipe de Divizia A, iar restul 
candidaților se prezintă cu șanse reduse. De aceea s-a considerat 
să se țină seama că sunt județe cu pondere mare a echipelor 
divizionare și județene, cum este și Hunedoara, care dispun de 
antrenori locali în număr mic raportat la numărul echipelor.

în viitor se vor delega de FRF observatori federali la unele jocuri 
de juniori republicani mai importante.

Prof. Mircea SÂRBU 
președinte A.j. Fot bai 

-

© Un tip îi spune prie
tenului său, jucător la o e- 
chipă engleză de fotbal, 
mai precis portar:

- Știi care-i diferența în
tre poarta pe care o aperi tu 
și poarta stadionului?

- Care e?
- La tine când intră e gol. 

La poarta stadionului e in
vers!

© Două neveste stau 
de vorbă:

- Soțul meu e nebun du
pă mine! zice una.

- Iar al meu după fotbal!
- Ești mai fericită decât 

mine...
- De ce, dragă?
- Pentru că la al tău ne

bunia ține numai 90 de mi
nute o dată pe săptămână...

© -Soția ta practică 
vreun sport?

- Da, sărituri.
- De la trambulină?
- Nu. De câte ori spun 

ceva ce nu-i place, sare în 
sus ca o campioană la sări
tura în înălțime...
\ ...... .........

© Doi elevi discută la 
ora de educație fizică:

- După ce alerg 2000 de 
metri, sunt în stare să sar 2 
metri înălțime.

- Cred și eu, cu un așa 
elan...

(Grupaj realizat de 
Hie LEAHU)
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DIVIZAREA VA MARCA 
REVIGORAREA METALURGIEI 
LA CĂLAN SAU DISPARIȚIA El 

PE PROPRIA MÂNĂ

CE-A MAI RĂMAS, SĂ NU SE PIARDĂ CU TOTUL

Rep.: Die director, despre 
"Sldermet" S.A. se poate 
spune deja cu certitudine că 
este una din firmele vârf de 
lance în ceea ce prlveșto 
restructurarea de esență. 
Procesul reformator, din câte 
știu, se apropie de faza sa 
finală marcând divizarea 
combinatului metalurgic din 
Călan în 12 societăți 
comerciale Independente. Cum 
aproclațl formula aceasta de 
restructurare prin divizare?

P.B,: După părerea mea 
divizarea, în prima fază, va 
contribui la ameliorarea a cel 
puțin două stări de fapt. In primul

Dialog cu dl ing. Petru Birta - director 
tehnic la S.C. “Sldermet” S.A. Călan

rând, existența unei administrații 
coordonatoare șl supraveghe
toare de activitate la nivelul 
fiecărei secții, devenită prin divi
zare societate comercială, garan
tează un control mult mal bun al 
fiecărei activități, cu perspective 
bune în callbrarea mal judicioasă 
a cheltuielilor de producție. Se 
creează premisele unei efl- 
cientlzărl a activității economice 
benefice pentru zonă. Apoi, 
faptul că Imensul capital social al 
"Sldermet" s-a spart în 12 nete
zește calea unei privatizări al 
anumitor activități. Privatizarea 

i poate însemna Investiție în noi 
tehnologii caz în caro se obține 

I garanția unor producții compe
titive. Firește în măsura în care 
unele din firmele nou înființate nu 
vor reuși să-șl găsească piață, 
beneficiari, ele vor fl nevoite pe 
propria lor mână să-și trăiască 
agonia șl la extrem, falimentul.

REP.: Care va fl profilul 
firmelor ce vor rezulta prin 
divizare?

P.B.: Se va înființa S.C. 
Mlnag Val S.A, ce va cuprinde 
aglomeratoarele, depozitele șl 
furnalele 3 șl 4, S.C. Turnătoria 1 
S.A. se va ocupa cu turnarea de 
piese turnate, S.C. Cilindrul S.A. 
va produce cilindri de laminor, Iar 

I S C. Transport Uzinal S.A. va 
țlur.l!. de transport 

aferente producției. S.C. Bobi
natorul S.A.,' e clar, se va 
angrena în manopere de bobinat 
motoare, S.C. Reparații 

I Siderurgice S.A. va fl abilitată să 

execute reparații capitale șl 
lucrări de întreținere asupra 
utilajelor metalurgice, S.C. 
Prelucrări Mecanice S.A. va 
prelua activitatea atelierului de 
prelucrări mecanice, S.C. 
Coloana Auto S.A. va avea la 
bază actualul parc auto din 
combinat, S.C. Piese turnate 
S.A. va fl actuala turnătorie nr. 
3. Va mal exista o societate 
comercială care va cuprinde 
secția de înaltă tensiune. Șl în 
fine va exista șl o S.C. 
Sldermet S.A. ce va cuprinde 
cca, jumătate din amploarea 
actualului combinat. Noul 
"Sldermet" va cuprinde 

cocserllle, furnalele, CET-urlIe 
șl Instalația de tuburi de fontă 
ductilă, fiind, practic, Inima pur 
metalurgică a conglomeratului 
de firme ce apar.

REP.: în ce stadiu se află 
Investiția privind Instalația 
de fontă ductilă?

P.B.: In prezent au fost 
date temele de proiectare 
pentru partea de utilaj care se 
poate construi în România, 
montajul părții centrale a 
utilajului Importat din Statele 
Unite, precum șl partea de 
modernizare a Infrastructurii 
care va deservi producția de 
fontă ductilă.

REP.: Când se preconi
zează că divizarea "Slder
met" S.A. va deveni fapt?

P.B.: Toate discuțiile avute 
în cadrul ședinței AGA de 
săptămâna trecută au construit 
planuri doar pentru.o perioadă 
de două luni din acest an. 
Suntem în prezent în termenul 
de 30 de zile de la apariția în 
Monitorul oficial a deciziei de 
divizare, în care FPS-ul trebuie 
să înregistreze noile societăți 
comerciale la Registrul Co
merțului. Odată acest lucru 
făcut sperăm ca în ședința 
AGA din 16 februarie a.c. șă 
se hotărască împlinirea divi
zării combinatului după care, la 
nivelul fiecărei flrrrfe înființate, 
se vor adopta programele de 
producție până la finele anului
1998.

A. SĂLĂGEAN

Dacă cu ani în urmă SC 
Agrosim Simeria constituia un 
furnizor care asigura mii de 
tone de produse anual - 
cereale, legume, fructe, 
hamei, carne, lapte, pește și 
altele - s-a ajuns în situația 
realizării în prezent, ca urmare 
a decapitalizării sistematice, 
dictată de politicile agrare 
promovate pentru lichidarea 
fostelor IAS - uri, a unor pro
ducții mal puțin decât înju
mătățite, unele chiar dimi
nuate de peste zece ori, Iar 
altele fiind pe cale de scoatere 
din profilul firmei.

Din discuția purtată cu 
managerul acestei firme, dl 
Ing. Horvat, am aflat că, în stil 
mafiot, s-a dorit șl s-a reușit 
să fie distruse plantațiile de 
hamei din România. Dacă 
existau în 1990 peste 3000 ha 
ocupate cu astfel de plantații, 
sub motivul că producția 
autohtonă nu este de calitate, 
s-a ajuns ca acum hameiul să 
mal fie cultivat pe abia 500 ha. 
In cazul în speță, din peste 
200 ha mal există acum în jur 
de 60 de ha la fermele din 
Romos șl Aurel Vlalcu. 
Lovitura mortală în cazul 
Agrosim s-a dat cam de prin 
1995, de atunci existând șl 
acum în stoc peste 100 tone 
de hamei, din care înainte se 
făcea bere foarte bună, poate 
mal bună șl sănătoasă decât 

cea fabricată pe bază de 
adaosuri de înlocuitori. 
Cândva se va duce dorul 
acestor plantații, dar va fi 
prea târziu și nu se știe ce 
Investitor va mai face o plan
tație care costă zeci și sute de 
milioane de lei. Dar dacă așa 
a fost scris, așa se face și 
acordul ASAL cu găurile Iul 
negre ne toacă în continuare 
sistematic agricultura șl 
complexele el zootehnice,

Discuție cu dl ing. loan Horvat, 
manager al SC Agrosim Simeria

care în Occident sunt 
rentabile, având subvenții din 
plin, Iar ale noastre sunt lăsa
te de Izbeliște. Amenințarea 
cu lipsa performanței șl cu 
concurența liberă nu este 
decât praf aruncat în ochii 
producătorului român, care 
nu mal este lăsat să producă 
atâta timp cât trebuie să 
facem importuri șl să devenim 
piață sigură de desfacere 
pentru alții.

Fiind excluse de la 
creditare, multe unități cu ca
pital majoritar de stat cu profil 
agricol, care au acumulat 
datorii purtătoare de mari 
dobânzi la bănci pentru a face 
protecție socială la consu
matori, au fost împinse în 
faliment, deși puteau să fie

r
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Intre alte probleme legate de viața 

pensionarilor, dl B. Dohrău din Deva se 
interesează de primirea dividendelor de 
către persoanei^ aflate în imposibilitate 
de deplasare, în baza certificatelor de 
acționari ce le dețin. în speță, potentul ar 
dori să știe care este situația cu plata 
acestor dividende pentru acționarii de la 
S.C. Marmosim Simeria. in același 
timp, autorul scrisorii mai pune și 
întrebarea: dacă nu eumva este posibil 
ca și această flrmă de renume să-i lase 
pe acționari cu ochii în ploaie, urmând 
traseul ca șl alte unități din (ară care au 
fost închise în ultimii ani?

Cu referire la această întrebare,
| firește că atâta vreme cât marmura este 
■ un produs care îșl găsește piață de 
; desfacere nu numai la Intern, dar și la 
1 export, nu poate exista temerea că cei ce

rentabile, așa cum s-a întâm
plat șl cu firme industriale.

Trecând peste aceste 
greutăți, cu Implicații deosebite 
asupra ansamblului întregii 
producții agricole și zoo
tehnice, precum șl asupra 
aprovizionării populației, la 
Agrosim Simeria nu s-a 
pierdut tot Interesul față de 
producție, deși în contul 
datoriilor s-au gajat două 
ferme la bancă.

Cu toate că în toamna 
trecută unitatea, ca presta
toare de servicii, nu s-a 
bucurat de cupoane, a reușit 
să cultive 400 ha cu grâu. 
Necazurile ce au fost la 
recoltat în 1997 au influențat șl 
ele negativ rezultatele la grâu 
șl porumb, fără ca producătorii 
să fie în vreun fel susținuți. Cel 
puțin pentru acest an este o 
șansă mal bună în privința 
lucrării pământului, preluarea 
cupoanelor putăndu-se face 
de cel ce au pământul în 
locație.

în condițiile cănd nu mal 
este nici o siguranță în privința 
valorificării producției agricole 
• așa cum aprecia șl 
Interlocutorul - flecare pro
ducător agricol se orientează 

— — — — — — — — — — — — — — — — ~ ~
Precizare privind dividendele i ------- —___ ■ 

au devenit aici acționari îșl vor pierde I 
acest drept conferit prin lege.

!n privința plății dividendelor | 
pentru cei ce nu pot face deplasarea la 
casieria firmei s-a convenit ca - așa 
cum am aflat de la conducerea 
unității - hanii cuvenlțl să fie expedlați 
și prin intermediul poștei. Pentru 
aplicarea acestui procedeu este 
necesar însă ca acționarul în cauză să 
se adreseze prin telefon sau în scris la 
serviciul personal (dna Elena 
Mlhăilă), indicând cu exactitate 
adresa de domiciliu. Se procedează 
numai așa, deoarece au existat cazuri 
când unii acționari și-au schimbat 
domiciliul sau au decedat, banii 
returnându-se la flrmă în asemenea 
situații, cheltuielile aferente fiind 
suportate de acționar. (N. T,).

și procedează după cum 
crede că este mai bine, în 
acest sens ajutându-l expe
riența și intuiția proprie, dar 
și constrângerile impuse.

Pentru ca ce-a mal 
rămas să nu se piardă cu 
totul, important este acum 
să se facă privatizarea 
rapidă a firmei și a tuturor 
unităților de același profil. 
Deoarece la datoriile mari 
ce s-au acumulat șl la valo
rile ridicate ale patrimoniului 
există oferte puține de cum
părare din partea străinilor, 
dl Horvat consideră că 
fermele divizate este bine să 
fie date specialiștilor agricoli 
șl nu amatorilor de bani șl 
fără știință agricolă (cum din 
păcate s-a mal întâmplat), 
Iar aceștia să fie ajutați să 
beneficieze de unele 
facilități pentru a le repune 
pe picioare. Poate că dacă 
ar dovedi înțelepciune șl 
rațiune, FPS (care se vede 
stăpân vitreg peste aceste 
bunuri create cu mari 
eforturi de tot poporul) ar 
asculta șl de cuvântul celor 
ce au făcut șl vor să mal 
facă producție în această 
țară. Atunci s-ar acoperi mal 
bine Interesele generale, nu 
numai cele meschine șl 

'înguste de gașcă sau de 
grup.

Nlcolae TÎRCOB
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MINISTRUL GAVRILESCU 
CONTRAZICE REALITATEA

încercând, cred că fără 
nici un succes, să ne con
vingă că Importul de carne 
de porc anunțat la sfârșitul 
anului trecut (cu scutire de 
taxe vamale, pentru a crea 
concurență șl a stopa creș
terile de prețuri la acest pro
dus pe piața Internă), dl mi
nistru al Agriculturii șl Ali
mentației, Dinu Gavrllescu,, 
n-a dus problema până la 
capăt, acuzând faptul că 
lanțul s-a rupt In segmentul 
de comercializare, unde nu s- 
a făcut simțit efectul măsurii 
respective. Deoarece s-au 
avizat la Import, Tn timpul 
celor 60 de zile cât este 
valabilă scutirea de taxe 
vamale, cam 8000 tone carne 
de porc tn carcasă, din care 
o-au Importat cam 1000 tone, 
s-ar putea ■ ceea ce este greu 
de crezut ■ ca prețul să scadă 

la vanlrea Importului masiv.
Speranța este Insă 

deșartă, dacă avem tn vedere 
faptul că s-a anunțat creș
terea TVA-ulul de la 9 la 11 la 
sută, care tn realitate nu va 
atrage doar o creștere de 2-3 
procente la produsul finit și la 
preparate, cl creșterea res
pectivă, după cum apreciază 
specialiștii tn materie, va fl 
mult mal ridicată ■ de 6-8 pro
cente, poate chiar mal mult tn 
unele cazuri, deoarece tn cost 
se regăsesc șl alte elemente 
purtătoare de TVA, al căror 
efect devine cumulativ.

O frână c ire s-a opus șl 
se mal opune oarecum tn 
calea Majorărilor exagerate 
de prețuri o reprezintă șl 
stocul de carne de porc exis
tent la populație, după sacri
ficările din luna decembrie a 
anului trecut în SDeclal, pe de

o parte, Iar pe de alta se 
mal adaugă șl teama co- 
merclanțllor de e nu mal 
putea valorifica oferta la 
prețuri majorate, tn con
dițiile când veniturile 
populației nu au înregistrat 
creșteri.

Ocolitor a fost șl 
răspunsul dat de curând la 
o propunere referitoare la 
sprijinul direct al zooteh
niei, sub formă de cupoane 
sau "sub altă metodă, 
aducându-se drept "argu
ment" faptul că dacă de 
ajutor beneficiază sectorul 
vegetal, Indirect acesta ss 
reflectă șl tn zootehnie. O 
asemenea optică, se vede 
bine, are drept consecințe 
Importul de carne șl cău
tarea de beneficiari pentru 
exportul de cereale (I), 
ceea că nu este tocmai 
rațional șl corect. (N,T.)

„încercăm să supraviețuim"
Rep.: Die director, vă 

rugăm să ne spuneți care 
este stadiul procesului de 
privatizare a firmei pe care 
o conduceți?

I.C.: 60 la sută din acțiuni 
au fost cumpărate de per
soane fizice, în cadrul pro
cesului de privatizare; restul 
de 40 de procente sunt deți
nute tn continuare de FPS, 
urmând să fie scoase la vân
zare în data de 30 Ianuarie.

Rep.: Câți angajați aveți 
șl cum reușiți să faceți fața 
greutăților Inerente ale 
tranziției?

I.C.: Din cel 150 de 
angajați pe care îl aveam în 
1990 au mal rămas doar 30. 
Ne-am redus în ultimii ani 
foarte mult activitatea șl am 
fost nevolțl să trecem în 
șomaj cea mal mare parte a 
personalului. Acum, pentru a 
putea supraviețui, am luat în 
arendă 460 de hectare de 
pământ de la diverși pro
prietari particulari. Ne asi

gurăm astfel profitul șl 
mergem înainte,

Rep.: Așadar, lucrați în 
căștlo...

I.C.: Nul Nici poveste. Doar 
supraviețuim. Nu se poate 
pune problema unul câștig 
când, spre exemplu, pe noi ne

Discuție cu 
dl Ioan Cotuțiu, 

director al 
„Agromec” Călan

costă cam 400.000 de lei 
lucrările de arat șl semănat 
pentru un hectar, în timp ce nu 
primim mal mult de 250.000 - 
260.000 de lei pentru 
respectivele lucrări. Toate sunt 
scumpe: motorina, piesele de 
schimb etc, Iar parcul auto 
este foarte învechit. Pe 
deasupra, dobânzile pe care le 
plătim băncii sunt sufocante.* 
Practic, nu reușim nici măcar 
să fim la zl cu plata salariilor 

angajațllor noștri.
Rep.: Credeți că

profilul firmei va mal 
rămâne același după 
încheierea proceeulul de 
privatizare?

I.C.: Este greu de spus. 
Depinde de Intențiile 
viitorului cumpărător. Dacă 
va fl Interesat doar de poziția 
terenului șl de clădiri, 
nicidecum de agricultură, 
atunci nu o să fie prea bine. 
Cert este că în cazul 
dispariției firmei, cel mal 
afectați vor fl micii proprietor! 
agricultori ale căror pă
mânturi le lucrăm noi. Spe
răm să nu pățim ca șl alte 
întreprinderi de profil, adică 
să fim privatizați de dragul 
privatizării, sau pentru a fl 
,,lichidați" fizic. Dar pentru 
asta nu pot spune altceva 
decât ca vom trăi șl vom 
vedea.

Rep.: Die director, vă 
mulțumim.

AndnINISTOR
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Tânăra familie în jungla tranziției

Alungat pe drumuri de firma
pentru care s-a îmbolnăvit

Ne-au vizitat recent la re
dacție Valentina șl Mlhal 
Lukâcs, doi tineri plini de a- 
mârăclune, poate chiar deznă- 
dăjduițl. Cu multă durere în 
suflet ne-au spus o poveste 
pe care am fl dorit să nu o 
auzim niciodată. Foarte pe 
scurt, ea este următoarea:

Mlhal a crescut la Casa de 
copil Bala de Crlș. Acum, la 31 
de ani, el este angajat la 
S.C."Acomln"CluJ, Grupul de 
Șantiere Hunedoara-Deva, în 
meseria de falanțar-moza'lcar.

Valentina, soția Iul, a lucrat ca 
agent comercial la o firmă din 
Deva. Are 26 de ani. Fiind însăr
cinată nu a reușit să facă față 
cerințelor postului pe care-l ocu
pa. S-a îmbolnăvit șl a pierdut 
sarcina.

Cu câteva luni în urmă, Ml
hal s-a îmbolnăvit de TBC. A 
trebuit să-șl la concediu medi
cal.

.....

Imediat după terminarea 
liceului te-al căsătorit, ești 
șomeră Iar soțul tău îșl do
rește un copil, tu Insă al mal 
amâna vremea maternității, 
țl se pare prea devreme, îți

DIALOG™1 "S) 
dorești să mal rămâi doar o 
tânără soție șl nu tânără mă
mică.

Raluca, e frumos când o 
dragoste se continuă cu ac
tul căsătoriei, Iar într-o căsă
torie e normal să apară naș
terea copiilor. Dar la fel de 
normal este ca o tânără abia 
Ieșită de pe băncile școlii să 
se teamă de maternitate, 
naștere, creșterea copiilor, 
de toate responsabilitățile pe 
care țl le dă familia în care 
sunt șl copil. încearcă să-l 

explici soțului tău această 
teamă normală șl atât de

<<................
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Conștiința - motiv de a 
refuza serviciul militar ?

-V

Recent, ministrul Apărării 
Naționale, Victor Babiuc, a 
declarat că sistemul utilitar 
alternativ, prin care tinerii pot 
opta pentru neexecutarea 
serviciului militar, este de
ficitar.

Deficiența semnalată de 
ministru se referă la restrân
gerea numărului celor care pot 
opta pentru serviciul militar 
alternativ la acele persoane 
care, din motive religioase, 
refuză să îndeplinească ser
viciul militar sub arme.

Victor Babluc speră ca, 
într-un timp relativ scurt, să 
fie elaborat un proiect de 
lege care să reglementeze

&-------- ........

O vreme, vreo șase luni, cei 
doi au locuit într-un apartament 
închiriat. S-a vândut șl au trebuit 
să plece

După ce a ieșit din spital, 
Mlhal a solicitat o cameră în 
căminul de nefamlllștl al firmei 
unde să locuiască împreună cu 
soția. Directorul Carol Hertel l-a 
promis că se rezolvă treaba, dar 
de 8 luni, Mlhal șl Valentina 
locuiesc într-o cameră, împre
ună cu alțl trei bărbați.

I s-a spus ba una, ba alta, 
ță sunt detașați șl nu mal există 
locuri în cămin. Practic, Mlhal a 
fost tot amânat, după care, la un 
moment dat, directorul l-a pre
cizat că va primi casă în mo
mentul în care se va întoarce la 
lucru.

După alte șl alte amânări, în 
discuții Intră șl dl. Gabor, direc
torul economic, Șl el le promite 
tinerilor rezolvarea problemei.

A doua zl însă promisiunile

naturală, expune-l motivele 
pentru care îți dorești sâ mal 
amâni nașterea unul copil, 
dorința de a mal rămâne 
doar voi doi în familie, de a 
călători, de a vă distra acum 
cât nu apar alte responsa
bilități în plus. Faptul că încă 
nu-țl dorești un copil nu în
seamnă că nu-l Iubești pe 
soțul tău, chiar dimpotrivă îl 
Iubești atât de mult încât nu 
vrei să împărți dragostea ta 
între el șl copil, îl vrei pe el în 
centrul atenției tale. Șl trebu
ie să faci în așa fel încât el 
chiar să simtă acest lucrul 
Va veni șl vremea când veți 
avea un copil, e timp destul, 
doar ești atât de tânără.

Dacă vezi că nu vrea să 
înțeleagă propune-l să tre
ceți pe la un cabinet de plan
ning familial. Poate astfel 
veți primi ajutor în rezolvarea 
problemei voastre.

Ina DELEANU

extinderea motivelor pentru 
care poate fl solicitată înde
plinirea serviciului militar. Vor 
putea fl Invocate astfel șl 
unele" motive de conștiință".

De remarcat că serviciul 
militar alternativ a fost regle
mentat prlntr-o Hotărâre de 
Guvern în octombrie trecut. 
Acest serviciu este dublu 
față de cel militar șl presu
pune angajarea solicitantului 
la o Instituție care prestează 
activități în domeniul asis
tenței sociale șl sanitare, 
construcții, amenajări ale 
cursurilor de apă, protecția 
mediului, agricultură șl sil
vicultură. (V.N.)
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se transformă în amenințări. Ele 
vin din partea unei doamne di
rectoare. Aceasta îi spune, nici 
mai mult, nici mal puțin, că nu 
mal are ce căuta în cămin șl că 
îl va da afară din serviciu.

Se discută din nou cu direc
torul care promisese... Acesta 
confirmă ce-a zis directoarea 
întrebăndu-l pe Mlhal ce-l caută 
soția în cămin.

Ce să mal creadă sărmanii 
oameni din toate acestea ? Ce să 
credem noi despre niște domni 
directori care astăzi spun una, iar 
a doua zi, cu totul altceva?

Chiar nu se poate găsi un 
loc rezonabil șl pentru acești 
oameni? De ce ? Pentru că Ml
hal s-a îmbolnăvit de TBC lu
crând pentru firma care acum îl 
alungă pe drumuri?

Este corect așa ceva dom
nilor de la "Acomln"?

/ NEAGU

Un gând și o poantă ta
\ înțeleptul nu se mâ- 
\ nle, nu se repede, nu-țl 

pierde curajul, nu se tnve- 
'selețte, nu se întristează 
\ nici cănd se află !n mare 

strâmtoare sau neno- 
' rotire: el tfl păstrează 
\ caracterul înnăscut, 
. neclintit ca Himalaia.

f.
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BJORK (VI)
Debut s-a vândut în 2,5 

milioane de exemplare fiind 
disc de aur în Belgia, Olanda, 
Suedia, Franța șl Danemarca 
șl dublu platină în Anglia, In 

Billboard albumul a atins locul 
61 la 11.09.1993 totalizând 31 
de săptămâni de top. Turneul 
mondial de promoție a albu
mului a cuprins Europa, SUA, 
Japonia șl Australia.

Intre 24 șl 26 Iunie 1994 s- 
a desfășurat festivalul de la 
Glastombury unde BJork a cân
tat alături de Nell Young, Elvis 
Costello, Radiohead șl The 
Charlatans. Apoi a participat la 
T In The Park în Scoția (30 
Iunie) unde a cântat alături de 
Rage Against The Machine, 
Levellers, Cypress Hill, Crash 
Test Dummies, Chumbawam- 
ba, Blur, Manic Street Prea
chers, Elastica șl Kerbdog. Du
pă ce a cântat alături de Elvis 
Costello, The Cranberries, Prl-

E-atăt de greu de înțeles 
E-atăta vers în univers! 
Mă uit la nor
Mă uit la stea

Șl taina-i tot atât de grea.

Eserită!
9 I
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Mă uit în cărți

Mă uit în sus
Șl soarele e la apus
Mă uit la floare

Șl la om 
Secretul stă Intr-un atom.

Georgiana BÂLDEA

Să nu credeți cumve că în 
colonia de țigani de vatră de la 

Clopela nu sunt tineri cu 
gândul spre viitor. Dimpotrivă; 

sunt destul, lată-l pe cățlve 
dintre el.
Foto V. NEAGU

Petrlcă se 
mereu să-l 
Dumnezeu un frățior. De 
la o vreme, văzând că 
frățiorul nu vine, uita să

roagă 
dea

se mal roage, lată însă că, după luni de 
zile, este chemat lângă patul mamei șl 
I se erată doi gemeni. Uluit, copilul se 
uită șl exclamă:

■ Norcscă nu m-am mal rugat.

J
I
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mal Scream șl Cypress Hill la 
festivalul din Irlanda (30-31 
august), la 1 septembrie BJork a 
înregistrat într-un loc secret din 
Londra un show pentru celebra 
emisiune MTV UNPLUGGED

Z ............

MUSIC BOX
(premiera a avut loc la 
7.11.1994). Show-ul a cuprins 
piese de pe albumul Debut In
terpretate cu ajutorul unor In
strumente mal deosebite din 
arsenalul muzicii clasice cum ar 
fl: harpa, orga, tobele șl flautul.

La 8 septembrie 1994 la 
Radio City Music Hall din New 
York s-a desfășurat US Video 
Music Awards la care Bjork a

\ D ale tranziției...școlare^
■ Săptămâni în șir, la Grupul strădania acestor suplinitori, dar.
• Școlar Industrial din Călan a calificarea lor nu poate asigura '
| persistat un soi de "stare de 
I necesitate": ore de curs cu dura- 
l ta de 40 de minute, în timpul
I cărora elevii șl profesorii, echi- 
| pațl cu paltoane, căciuli șl mă-
■ nușl, se străduiau să reziste* 
! frigului pătrunzător Instalat în 
I sălile de clasă. începând cfe 
| săptămâna trecută situația a
■ revenit la normal, odată cu sta- 
I blllzarea circulației agentului 
I termic în sistemul de încălzire al 
| școlii.

ILa propriu, deci, efectul se 
face simțit corespunzător; în alt

| plan, însă, există aspecte care 
nu prea încălzesc pe cineva, 
mal ales pe o anumită categorie 
a elevilor. Se-ntâmplă că printre 
disciplinele care nu beneficiază 
de cadre didactice titulare (pre
date deci de suplinitori) se nu
mără științele soclo-umane,

| geografia (temporar), limba ger- 
i ■ mană, educație fizică șl parțial 
' | limba română; adică discipline 
I I obligatorii sau opționale pentru 
l | examenul de bacalaureat al 
I '■/

I 
I
I
I
I

■ elevilor clasei a XIl-a. Nu se
■ contestă conștiinciozitatea șl

■

(F Infractor! de 
Hunedoara

Se pregăteau 
să dispară

Doi tineri recldlvlștl au fost 
prinși recent de polițiștii hune- 
dorenl în flagrant, când se 
pregăteau să dispară cu măr
furi în valoare de 3.000.000 
pe care le furaseră dlntr-un 
chioșc situat în stația de auto
buz din Zlaștl.

El se numesc Costel Co- 
zac, 24 de ani, din Tellucul 
Inferior șl Dumitru Bogdan, 19 
ani, de loc din Clsălenl, Jude
țul Mureș.

Au violat o minoră
O minoră din Hunedoara, 

P.F., de 13 ani, a fost violată cu 
puțină vreme în urmă de doi 
Indivizi fără căpătâi. Este vorba 
de Clprlan Ghețel, 24 de ani șl 
Cristian Fotea, 25 de ani. Ne- 
Isprăvlțll au acostat-o într-o 
noapte șl au dus-o în camera 
unul cămin de nefamlllștl. Pri
mul a fost prins șl reținut, Iar 
pentru celălalt s-au luat măsuri 
de urmărire, întrucât a dispărut 

I după comiterea faptei.
... ......... NM-I

câștigat categoriile beet video 
(Human Behavior), beet new
comer (Bjork) șl special effects 
(Human dehavlor). Deoarece 
militează pentru reciclarea ma
terialelor, la ceremonie Bjork a 
venit îmbrăcată Intr-o rochie 
confecționată din hârtie, șocănd 
audiența. In luna octombrie 
Bjork era No,1 în topul Indie cu 
un album de remlxurl Intitulat 
Best Mixes From The Album - 
Debut, Iar în topul casetelor

video figura cu caseta Vessel 
Live '94 (60 minute).

O serie de concerte din 
turneul mondial au apărut sub 
forma unor bootlegurl cum ar 
fl: Candy Kisses, Gig Live, 
Come back (Live 1991-1994) 
șl 18 Violently Live,

Gllng-Glo un nou LP cântat 
în limba Islandeză șl care cu
prindea cântece tradiționale de

un nivel optim sau măcar foarte | 
bun de pregătire a elevilor la | 
materiile respective. Așa încât! 
aceasta ar putea reprezenta o I 
problemă pentru absolvenții a-1 
cestul an, precizează dna Maria ■ 
Păștlnaru, în condițiile în care ! 
bacalaureatul se anunță multi 
mal sever decât până acum. | 

Absența unor profesori tltu- ■ 
lari, la care se adaugă insufl- * 
ciența unei baze materiale co-1 
respunzătoare, a determinat | 
conducerea școlii ca deocam- ■ 
dată să renunțe la Intenția de a I 
diversifica profilul liceului. Ar fl | 
fost vorba de o clasă cu profil I 
umanist șl, respectiv, de una de ! 
Informatică, menite să atragă I 
mal mulțl elevi spre Grupul Șco-1 
Iar Industrial din Călan. Unitate ■ 
care a trebuit să se adapteze ! 
din mers la cererea pieței, ex-1 
cluzând Integral tradiționala | 
specializare metalurgică, slgu- ■ 
ranța unul loc de muncă după * 
absolvire rămânând de dome-1 
nlul trecutului. |

Georgeta BfRLA |

Spărgător 
la 11 ani

La 11 ani, Costel Daniel 
Lupașcu a ajuns unul dintre 
spărgătorii de temut al Hune
doarei, De ce ? Pentru că, în 
doar câteva zile, împreună cu 
Cristian Pop, de 17 ani, tot 
din localitate, a săvârșit patru 
spargeri.

Cel doi au fost prinși în 
timp ce încercau să la bani șl 
bunuri din crama aparținând 
SC "Silvana" SA. în aceeași 
noapte, cel doi au spart șl 
"Flora" de unde au furat bu
nuri șl bani în valoare de 
610.000 de lei.

Cu câteva nopți în urmă el 
au pătruns prin spargere șl în 
unitatea aparținând SC "Patl- 
dac" Impex" SRL. Albi prada a 
fost mal mică - doar bunuri în 
valoare de 150.000 de lei.

în schimb, din Incinta SC 

"Zola Prest Construct" SRL 
au furat bunuri a căror va
loare a fost de 3.580.000 de 
lei.

(V.N.)

Crăciun, figura la 21 Ianuarie' 

1995 în Top 10 Indie în UK.
împreună cu prietenul el 

Graham Massey (808 State), 
BJork s-a retras în apartamentul 
său din Londra șl a început să 
compună piese pentru un nou 
disc. In numai două ore el au* 
compus plasa Army Of Me a- 
leasă ca single promotional al 
noului album. După ce șl-a pe
trecut o zl la Amsterdam cu cea 
mal bună prietenă a sa, Yoga 
Johannsdottlr (o expertă în arta 
masajului), Bjork a participat la 
emisiunea Top Of The Pops 
care a difuzat în exclusivitate 
vldeocllpul piesei Army Of Me. 
Cu acest prilej BJork spunea: "Al 
doilea disc se va numi Post șl 
este un fel de corespondență 
Imaginară telegrafică între mine 
șl cel dragi din Islanda care mi
au lipsit foarte mult. Deși mă simt 
bine la Londra, pe zl ce trece îmi 
dau seama că locul meu este 
acasă la Reykjavik. Acolo am o 
mulțime de prieteni, pot să fac ce 
vreau șl mă regăsesc. Apoi mă 
liniștesc șl revin la Londra - locul 
meu de muncă".

■ va urma - 
Horfa SEBEȘAN

MB*
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Dințară Dinfime
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ARHIVELE SECRETE ALE JEÂ1NTULUI 
OEICIU DE LA VATICAN AU EOJT 

DESCHISE OEICIAL
Cardinalul Joseph Ratzinger, 

prefectul Congregației pentru 
Doctrina Credinței, a anunțat 
oficial deschiderea arhivelor 
acestei congregații, relatează 
AFP.

Deschiderea acestor arhive 
a fost anunțată pe 9 ianuarie 
de către Vatican și a fost ofi
cializată cu ocazia unui coloc
viu organizat de Vatican privind 
"Arhivele Sfântului Oficiu Ro
man".

Arhivele conțin 4500 de lu
crări despre faptele și judecă
țile curente timp de patru secole 
de istorie ale Bisericii Catolice, 
din 1542, anul nașterii Congre
gației Supremei Inchiziții, până în 
1903, sfârșitul pontificatului lui 
Leon al Xlll-lea. Aceste lucrări 
au fost inaccesibile istoricilor 
până în prezent.

Congregația Supremei Inchi- 
ziții a apărut inițial ca organ îm
potriva protestantismului, iar 
apoi s-a ocupat de toate proble
mele de erezie, schismă și vrăji-

torie. în 1908, ea a devenit Con
gregația Sfântului Oficiu și a 
fost reorganizată de Paul al VI- 
lea, devenind Congregația pen
tru Doctrina Credinței în 1965.

Numeroase texte secrete 
ale inchiziției, cum ar fi cele 
privind judecata lui Galilei de 
către un tribunal care l-a deter
minat să abjure, au fost deja 
studiate amănunțit.

"Toate actele din procesul 
lui Galileo Galilei care au fost 
păstrate în arhivele Sfântului 
Oficiu au fost deja publicate", a 
afirmat pentru cotidianul "La 
Stampa" Sergio Pagano, pre
fectul Arhivelor Secrete ale 
Vaticanului.

Aceste arhive, considerate 
ca unul dintre centrele de cer
cetare cele mai importante ale 
lumii, sunt distincte de cele ale 
Sfântului Oficiu. Aici se păs
trează documentele Papei și ale 
Bisericii, începând cu sec. al XI- 
lea, care sunt consultate liber 
din 1880.

Pagano consideră că în pre
zent conținutul arhivelor Sfântului 
Oficiu este "modest", pentru că 
cele mai multe documente au fost 
distruse, arse, vândute, pierdute. 
El a putut consulta aceste arhive 
cu mai mult timp în urmă, datorită 
unui permis special al Papei.

Consultarea "Indexului" ca- 
Te conține texte cenzurate, cum 
ar fi traducerea Bibliei în ita
liană, pusă la index pentru erte- 
zie, va permite evaluarea con
textului istoric și elucidarea 
controverselor teologice susci
tate de reforma protestantă, 
fenomenele mistice, secolul Lu
minilor, pozitivismul, noile teorii 
ale secolului al XlX-lea.

Cardinalul Ratzinger a afir
mat că deschiderea arhivelor 
arată "noul dialog între Biserică 
și oamenii timpurilor noastre".

"Vom cunoaște cu toții pă
catele Bisericii și sper ca acest 
lucru să ne ajute să nu mai în
făptuim și altele", a conchis înal
tul prelat catolic.

• La împlinirea vârstei de ... ani 
dragă Traian Duma din Orăștie, soția, 
sora, fratele, cumnatul și cumnata, 
cei doi nepoți îți doresc multă fericire, 
sănătate și "La mulți ani"! (0474)

• Vindem en gros ultimul lot de 
încălțăminte uzată, italiană, în saci 
de 25 kg, la 12.000 de iei/kg, cu 
TVA inclus. Tel. 728291 (0403)

•SC RELAD PHARMA SIBIU, firmă 
de import și distribuție produse 
farmaceutice’, angajează pentru 
zona Hunedoara agent comei'cial, 
vârsta maximă 35 ani, posesor auto. 
Curricullum vitae, cu poză se trimit 
prin fax la nr. 069216034 (40206)

, • ■" ■ -

MATRIMONIALE

• Vând sufragerie furnir nuc. 
Informații tel. 650028 între 16-22 
(308)

• Vând armă vânătoare, calibru 
12 mm, și armă tir 5,6 mm. Hațeg,tel. 
770938(9823)

• Dr. ENYEDIIULIU - MEDIC DE 
FAMILIE, Dispensări Deva, bl.43 
(zona gării, lângă Restaurantul 
"Ardealul") înscrie pacienți, fără 
limită de vârstă. (40168)

• Angajăm agenți comerciali 
pentru distribuție telefoane și 
servicii GSM. Se oferă salariu, 
comision, bonus atractiv. Tel. 01/ 
7775842,092/248238 (OP)

• Pentru fata din Orăștie, de la 
Cornel 'italianul' (gara Deva, 
sâmbătă 24 ianuarie): numărul 
corect este fără al treilea zero. 
(40208)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

PIERDERI

Prefecții să nu se implice 
în acțiunile politice

Remus Opriș, coordonatorul Secreta
riatului General al Guvernului și al Departa
mentului Administrației Publice Locale, a 
cerut prefecților să nu se mai implice în 
acțiuni politice.

Printr-o notă transmisă, fiecărui prefect, 
Opriș le-a reamintit reprezentanților admi
nistrației publice locale "obligația" de a face 
delimitarea clară între actul administrativ și 
"acțiunile politice, de altă natură, asumate 
de formațiunile politice care îi susțin". "Pe 
fondul apariției unor manifestări și acțiuni 
colaterale muncii în administrația publică și 
nespecifice reprezentanților Executivului în 
teritoriu, ne manifestăm îngrijorarea în legă
tură cu posibilitatea ca asemenea acte să 
devină preponderente, îndepărtând 
instituția de obiectivele înscrise în cadrul 
legislativ actual . și în programul de 
guvernare", se arată în documentul citat.

Acțiunea lui Remus Opriș a fost.deter- 
minată de analiza activităților desfășurate de 
prefecturi și de informațiile apărute în mass
media, care au remarcat "angrenarea mem
brilor conducerilor prefecturilor, din proprie 
inițiativă sau la sugestia unor formațiuni poli
tice, în acțiuni străine atribuțiilor și compe
tențelor stabilite prefecturilor prin lege".

Cel mai marer
Coran din lume

MEDIAFAX

Un renumit caligraf egiptean care lucra 
în Emiratele Unite la proiectul celui mai 
mare Coran din lume a decedat cu puțin 
timp înainte de a-și fi desăvârșit opera, infor
mează AFP.

Abdel Aziz Hatab, un egiptean de 46țle 
ani, a decedat, în urma unei crize cardiace 
la Abu Dhabi, unde lucra de doi ani. Corpul 
său a fost repatriat în Egipt.

Hatab a decedat cu câteva zile înainte de 
a da ultimul retuș unui Coran placat cu aur 
și încrustat cu pietre prețioase, care ar fi 
urmat să figureze'în Cartea Recordurilor, ca 
cea mai mare carte sfântă musulmană din 
lume.

La sfârșitul lui noiembrie Abdel Aziz Ha
tab declarase că lucrează la^artq peste 15 
ore pe zi. Cartea Sfântă măsdâia 1:,4 metri în 
lungime și un metru în lățime și cântărește 
peste opt tone.

Coperta Coranului este acoperită cu o 
placă de aur de 24 de carate, încrustată cu 
rubine, smaralde și alte pietre prețioase.

Costul acestui proiect, finanțat de o so
cietate hotelieră de stat și de o. serie de 
oameni de afaceri, se ridică 4,08 milioane 
de dolari.

Cartea va fi terminată de unul dintre frații 
caligrafului și de alți artiști egipteni care au 
colaborat la proiect.

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

• Vând casă și grădină în Sînt- 
andrei. Tel. 092355187 (40187)

• Vând în Foit casă și moară, cu 
dependințe, trifazic, grădină 30 ari, 
70 milioane, negociabil. Tel. 213162 
(40179)

• Vând casă Sîntandrei, nr.3: 5 
camere, gaz, dependințe, curte, 
grădină. (40689)

• Vând garsonieră Simeria, etaj 
1, 30 Decembrie. Informații tel. 
718722(0406)

• Vând apartament, parter, 30 
mp, zona autogării, posibilități priva
tizare, tel. 655160 (0310)

«• Vând Dacia 1300, stare foarte 
bună. Tel. 219547, orele 17 - 19 
(9054)

• Vând SRL, garaj metalic de- 
montabil, multicar. Tel. 221395, 
227470(40164)

• Vând camion Saviem Mercedes 
280 (sau talon). Tel. 261365 (40191)

• De vânzare camion VW Man 
1990, total maxim 7490. Tel. 222281 
(40201)

• Vând tractor U 445, cu.plug, 
fabricație 1993, preț 42.000.000 lei, 
Sîntandrei nr. 199 (40202)

• Vând tractor U 650, înmatriculat, 
cu plug și remorcă. Informații Beriu, 
82, tel. 646153, după ora 19. (0475)

• )/ând remorcă pentru Dacia 
1300, stare foarte bună, preț 
3.500.000 lei, negociabil. Tel. 711312 
(0404)

• Vând Ford Sierra Break, 1988, 
înmatriculat, perfectă stare, con
venabil, tel. 651579 (0309)

• Vând căruță, ham, 2 pluguri 
(manuale). Bîrsău, 169 (40180)

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

• Pierdut autorizație Asociație 
Familială Deva, nr. 11452, pe numele 
Vlad Valentina. Se declară nulă. 
(40186)

• Pierdut certificat de acționar 
nr. 3643994 depus la SC Casial SA 
Deva pe numele David Cornel 
Clarius. Se declară nul. (40686)

• Pierdut ștampilă aparținând SC 
Adip Video Comex SRL Deva. Se 
declară nulă. (40688)

DIVERSE

• Spitalul "Dr.Vasile llea" Pădișa, 
comuna Totești, județul Hunedoara 
organizează, în data de 16.11.1998, 
concurs pentru ocuparea unui post 
de psiholog. Relații la tfel. 770830. 
(9824)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb casă, Pestișu Mic, cu 
apartament în Hunedoara. Tel. 
261915, orele 18-22 (0407)

Închirieri
i .t.- - je

• închiriez spațiu comercial 
amenajat, în satul Tătărăști, corn. 
Burjuc, șoseaua Deva - Arad. Tel. 
216541 (40166)

• Ofer spre închiriere apartament 
trei camere, complet mobilat și utilat. 
Tel. 221431 (40183)

• SC Vintilă SRL închiriază spațiu 
comercial 50 mp, Simeria, piața gării. 
Tel. 261882 (40199)

• închiriez garsonieră, ultra
central în Deva, parter, mobilată. Tel. 
215244(40691)

OTERTE QE
SERVICII

• SC Transpitenia SRL cu sediul' 
în Hunedoara, str. Al. Vlahuță 8/23, 
tel. 712142 execută următoarea 
gamă de lucrări în construcții: 
reparații capitale, construcții case, 
prestări servicii - faianțări, gresie, 
zugrăveli. (40189)

• Societate de construcții anga
jează contabil, experiență minim 2 
ani. Tel. 260033,233300 (40187)

• DEVACOMB MINTIA vinde la 
licitație în 5 februarie I998, ora 10, 
mijloacele fixe ale SC AVICOLA 
DEVA, la sediul acesteia din 
Mintia.Informați tel. 216120,214136, 
214807 și la sediul Devacomb 
(fost FNC Mintia). (40151)

• Asociația Familială "An Cont 
Prest" Simeria funcționează în baza 
autorizației 11621/1996 cu activitate 
de prestări evidențe contabile. 
(40188)

COMEMORĂRI

• Finii Bojan din Pestișu Mic sunt 
alături de nașa lor la împlinirea unui 
an de la trecerea în eternitate a 
nașului,

preot VIOREL ARDELEAN

Odihnească-seîn pace! (0409)

DECESE
K 1

• Cu adâncă durere fiica, 
nepoata și familia Voica anunță 
încetarea din viață a celui ce a fost

VĂDUVA NICOLAE

Corpul neînsuflețit va fi depus 
la Capela Ortodoxă din str. Popa 
Șapcă iar înhumarea va avea loc 
în data de 29.1.1998, ora 13, la 
cimitirul de la Biserica "Sf.Nicolae". 
Dumnezeu să-l odihnească! 
(0408)

de 'IctnU S.rf.
1900 Timișoara, Calea Torontalului, D.N.6, km 6, Fax: 004-056-200099, Tel. 004-056-200080

Angajează Angajează—
INGINER DE SISTEM1 I

REPREZENTANT VÂNZĂRI
Condiții:
0 studii superioare
0 cunoștințe operare baze de date
0 limba engleză

permis de conducere categoria 'B" 
0 vârsta maximă 35 de ani
Cererile însoțite de curriculum vitae pot fi 
depuse la sediul nostru din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 5, până la data de 
05.02.1998. Informații suplimentare la 
Itelefon 054-225076. '

Condiții:
0 studii superioare
0 limba engleza
0 permis de conducere categoria “B” 
0 vârsta maximă 35 de ani
Cererile însoțite de curriculum vitae pot fi 
depuse la sediul nostru din Deva, str. Depo
zitelor, nr.5, până la data de 05.02.1998. 
Informații suplimentare la telefon 054- 
225076. ’

vinde la licitație publică ce va avea 
loc în data de 29.01.1998 la Judecătoria 
Orăștie, birou executor judecătoresc: 

hală producție situată în Geoagiu Sat - 525 mp; 
casă situată în Turdaș - 918 mp;
teren situat în Dîncu Mic, jud. Hunedoara cca>

6.000 mp.
Informații suplimentare la telefon 211853 sau la sediul 

Credit Bank.
1/

S.G MODE PĂLĂRII
"CRISTINA"

str. Aurel Vlaicu, nr.21
Angajează șoferi profesioniști categoriile B, C, E, 

cu vechime de minimum 5 ani. Vârsta 25 - 40 ani, 
cunoscători al unei limbi străine de circulație 
internațională. Seriozitate maximă în muncă.

Persoanele Interesate se vor prezenta la sediul 
societății, vineri, 30 ianuarie, orele 14 - 16.

V -----



f PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEYâI
Scoate la concurs următoarele posturi:
1. IJn post - Șef cabinet vicepi imari

Condiții: studii medii și cunoașterea unei limbi străine (de preferință 
limba engleză)

2. Un post consilier juridic.
Condiții: studii juridice.

Concursul va avea loc în data de 09 februarie 1998, la Primăria municipiului 
Deva, ora 10.00.

Dosarele se pot depune până în data de 00 februarie 1998.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 8.00-14.00, la Primăria 

municipiului Deva, camera 14.

Regionala da Gaz Metan Deva
ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE

Managerul S.C. Siderurgica 
S.A. Hunedoara convoacă
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR la 

data de 13.02.1998, ora 10.00, la sediul societății, 
din municipiul Hunedoara, str. Piața lancu de 
Hunedoara nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind modul de realizare a indi
catorilor de producție și economico-financiari pe 
anul 1998 la S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
pe anul 1998

3. Aprobarea programului de investiții pe anul 
1998

4. Aprobarea programului de RK pe anul 1998 
V 5- Diverse

xBANCA8 TRANSILVANIA

y

majorează, începând cu 
data de 26 ianuarie, dobân
zile la depozitele clicnților 
săi - persoane fizice și juri
dice. De subliniat este faptul 
că la depozitele pe termen 
de o lună, constituite de per
soane fizice, dobânda este 
de 55%, înregistrând un salt 
de 11 procente.

y

S.C. APOTERRA SA Simeria
Importator unic îtt partea de Vest a țării pentru 

anvelope MATADOR, asigură în permanență 
întreaga gamă de anvelope pentru autoturisme și 
autocamioane, la cele mai mici prețuri practicate 
pentru anvelopele din import.

Se acordă termen de garanție 2 ani și termen de 
utilizare .5 ani.

Relații la tel.: 054/260424, 260966.

Scoate la vânza
re prin licitație izo
terma R-1021 grad 
de uzură 88%. Lici
tația va avea loc 
joi, 29.0l.l998, ora 
IO, la sediul socie
tății. Informații la tel. 

^054/648124

I
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S.C. "Siderurgica"
S.A. Hunedoara

Organizează licitație publică în ve
derea contractării lucrărilor de dezin- 
secție și deratizare pentru anul 1998.

Licitația va avea loc pe data de 
19.02.1998, ora 10.00, la sediul Servi
ciului Administrativ din cadrul S.C. 
"Siderurgica" S.A. Hunedoara.

Informații Ia sediul Serviciului Ad
ministrativ. Telefon 054 - 711982.

* ♦

♦

Regionala Gaz Metan Deva, 
str. L Gojdu, nr. 85

Anunță
în cursul lunii februarie 1998, va avea loc examen de auto

rizare în lucrări de gaze, gradele II și Ill, pentru persoanele 
care îndeplinesc condițiile impuse prin Normativul pentru 
întreținerea și exploatarea rețelelor de distribuție și a insta
lațiilor de utilizare a gazelor naturale ediția 1986.

Termenul de depunere a dosarelor pentru examinare este 
până la 09.02.1998.

Precizări suplimentare se obțin de la biroul personal din 
cadrul Regionalei Gaz Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane 
227090; 232810; 232811, interior 106.

♦

întreținerea, exploatarea 
și repararea instalațiilor de 
utilizare a gazelor naturale 
revine beneficiarilor.

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

1. ÎNAINTE DE 
APRINDEREA FOCULUI:

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

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

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

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

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

f) Se va asigura ventila
rea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI Șl ÎN TIMPUL 
FUNCȚIONĂRII:

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

b) Se apropie

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

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

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

e) Stingerea focului la apa
ratele de utilizare racordate cu

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

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

3. INDICAȚII SPECIALE
a) La utilizarea gazelor 

este interzis:
4" să se aprindă focul dacă 
aparatul ele utilizare nu este 
etanș sau dacă nu are tiraj; 
f să se lase focul aprins 
nesupravegheat;
4' să se doarmă cu focul a- 
prins;
i'; să se doarmă în încăperi 
cu aparate de consum gaze 
neracordate la coș;
4" să se utilizeze aparate de 
consum neracordate la coș 
pentru încălzirea încăperilor; 
t să se facă modificări la 
instalația de gaze fără apro
bare legală;
4 să se obtureze secțiunea 
coșului în timpul funcționării 
aparatelor de ardere;

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

ia de urgență următoarele 
măsuri:

stingerea tuturor focu
rilor;
& deschiderea ușilor și a 
ferestrelor;
ă>' să nu se aprindă chibri
turi și să nu se manevreze 
întrerupătoarele electrice;
4 să nu se doarmă noap
tea în încăperea respectivă.

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

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

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

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

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

*

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

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

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE!
Folosirea gazelor natu

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

nu aprindeți focul sau 
lumina electrică în încăperi

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

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

de ce Noul An Chinezesc se 
cheamă și „Sărbătoarea 
Primăverii”? Ei bine, pentru că 
multe din manifestările prile
juite de această sărbătoare, 
de-a lungul istoriei Chinei, au 
fost dedicate omagierii cerului, 
cu un bine determinat scop: 
slujirea ogoarelor, din clipa 
când răsare firul ierbii!

Altfel spus, Calendarul 
Lunar Chinezesc era 
corespunzător anului agricol și 
se împărțea în 24 de 
„sezoane” de referință, pentru 
buna lui desfășurare, fiecărui 
sezon atribuindu-i-se 15 zile. 
Anul totaliza 360 zile. Iar la 4- 
5 ani se mai adăuga o lună. 
Cu alte cuvinte, o lună se 
repeta. Explicația se găsește 
în rotația „Reginei Nopții”, 
deoarece în antichitate 
chinezii se orientau după 
mișcarea astrului argintiu și nu 
după cel auriu al soarelui.

Calendarul „Lunar" a fost

stabilit în China cu 4000 de ani 
în urmă, suferind în prefirarea 
nisipului din clepsidră 
modificări care s-au oprit în 
anul 1200, datorită învățatului 
epocii, Guoso Cin, recunoscut 
și pentru meritele sale în 
domeniul cercetărilor de 
astronomie. Eruditul a con
ceput calendarul într-o formă 
anume, care s-a transmis 
întocmai și se respectă până 
în zilele noastre.

Primul „sezon” din cele 
amintite este socotit „Pragul 
primăverii” și începe cu o 
săptămână înainte de Anul 
Nou, care se sărbătorește 
astăzi în China.

Se povestește că în succe
siunea etapelor cronologice 
primăvara se întâmpina an de 
an cu fastul cuvenit unei 
adevărate ceremonii. în partea 
de sud a Beijingului se poate 
vedea și astăzi platforma 
numită „Altarul Agriculturii" - 
alături de care se întinde o

suprafață special amenajată- 
pavată’cu dale pătrate și 
împrejmuită cu balustrade de 
marmură, denumită: „Plat
forma de observat aratul”.

„Sistemul” Calendarului 
Lunar este integral dedicat 
agriculturii și ca atare se pliază 
în fața necesităților sale, iar 
țăranii , ținând seama de 
„Porunca” lui, nu pregetă să- 
și orienteze muncile fără nici o 
ezitare, încredințați că 
urmează cel mai autorizat în
drumător.

în 1911, în cadrul marilor 
prefaceri socio-politice, a 
început să se aplice și în China 
calendarul solar, „Sărbătoarea 
primăverii" încetând să mai 
semnifice începutul de An Nou, 
dar continuând să se păstreze 
drept cea mai mare sărbătoare 
înscrisă în tezaurul tradițiilor 
poporului chinez.

„Revelionul” se petrece în 
multe și diferite feluri. 
Scenariile, partiturile, libretele,

paleta coloristică, creația 
stihuitorilor, caligrafilor, tot ce 
ține de frumos, de rafinat și 
sensibil, sunt prezente, 
conjugându-se în cel mai 
armonios și inedit mod de 
exprimare audiovizual. Deo- 
sebindu-se de la o localitate 
la alta, dar aceeași și 
nelipsită pe întreg teritoriul 
Chinei, este masa de seară! 
Cina, luată împreună cu 
întreaga familie! Cină care 
prilejuiește fiecăruia - 
indiferent în ce colț de țară 
s-ar afla - să se întoarcă la 
casa părintească, să se 
reîntâlnească cu ai săi. 
Regruparea este înduio
șătoare iar pregătirile febrile.

Si acum, să le urăm 
prietenilor noștri după 
cuviință: La Mulți Ani 1998!

Dr. Mihail RUDEANU, 
Președintele Filialei 

județene Hunedoara a 
Asociației de Prietenie 

România - China

Organizează in termen de minimum 15 
zile de la data apariției in ziar

concurs
pentru ocuparea postului de:
□ Administrator I
□ Șofer Autosanitară II
Informații privind participarea la 

concurs și tematica la sediul unității din 
Simeria, str. Avram lancu, nr. 26 sau la 
telefon nr. 260681.

i SC SAUSCBC
I
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Se urnește reforma 
în învățământ 
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(Urmare din pag. 1)

februarie vor fi supuse apoi, pe 
o perioadă de 3 luni de zile, 
dezbaterii publice.

Subliniez faptul că, în afara 
planului general pe care îl va 
impune MEN, inpectoratele 
școlare vor putea și ele să aibă 
planuri de învățământ com
plementare, în funcție de 
specificul zonei și al școlilor 
existente; adică se încearcă o 
transferare cât mai mare a 
responsabilităților de pe plan 
central în cel local, discutându- 
se inclusiv de o foarte largă 
autonomie economico-finan- 
ciară a instituțiilor școlare.

- Trecând peste aspectul 
referitor la concursurile 
pentru ocuparea posturilor 
de inspectori școlari (vacan- 
tate în acest moment) și a 
celor de directori de școli 
(despre care s-a pomenit re
cent în ziarul nostru), am 
remarca implicarea directă a 
elevilor în problemele de 
ordin școlar. Cât de benefică

poate fi existența Con
siliului Consultativ al 
Elevilor, înființat la nivelul 
cl. a Xll-a în fiecare județ?

- Noi am avut acum două 
săptămâni prima întâlnire cu 
acești reprezentanți ai ele
vilor și pot să spun că am 
rămas extraordinar de impre
sionat de modul în care 
privesc acești tineri proble
mele învățământului: au o 
gândire matură, ridică di
verse chestiuni, au făcut și 
câteva sugestii de care se va 
putea ține seama pentru anul 
școlar următor. Desigur că nu 
elevul are rolul decisiv, dar 
trebuie să se țină seama de 
părerea sa, pentru că asupra 
lui se răsfrânge întreaga 
activitate. Elevul nu mai 
trebuie considerat ca parte 
pasivă, ci o parte activă în 
procesul de învățământ, fiind 
necesar să existe un feed
back în relația profesor-elev.

Conferință de presă organizată 
de Uniunea Județeană Sanitas

Ieri, la Spitalul Județean 
din Deva a avut loc conferința 
de presă organizată de 
Uniunea Județeană Sanitas 
Hunedoara-Deva, în care s-a 
prezentat situația gravă din 
sectorul de sănătate din țară, 
din județul Hunedoara, ceea 
ce determină sindicatul 
Sanitas să întreprindă acțiuni 
de luptă sindicală pentru 
cucerirea drepturilor ce li se 
cuvin: creșterea salariilor 
personalului sanitar, regle
mentarea salarizării perso
nalului din sectorul sanitar 
(inclusiv corectarea erorilor 
relevate în Legea 85/1996), 
includerea asistenților medi
cali și a celorlalți specialiști, 
din rețeaua sanitară în

prevederile Legii asigurărilor 
sociale de sănătate, majo
rarea bugetului alocat 
Ministerului Sănătății pentru 
acest an și promovarea legii 
exercitării profesiei de 
asistent medical.

în perioada 26-30 ia
nuarie va avea loc pregă
tirea acțiunilor revendicative 
urmând ca în 2-6 februarie 
să aibă loc greva de 
avertisment fără încetarea 
activității (cu banderole 
Sanitas). Dacă revendicările 
lor nu-și vor găsi rezolvarea 
în zilele de 6, 9 și 12 fe
bruarie se întreprind alte 
acțiuni de luptă sindicală.

Cristina CÎNDA

ROCADA CU CRNTCC PENTRU
MILIORNCIC ORDONANȚEI 9
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Sindicatului liber „Victoria” 
Călan, administrația 
„Sidermet” ia cunoștință de 
faptul că sindicatul nu mai 
are nevoie de serviciile lui 
Bolfa Augustin și Tomuță 
Liliana, drept pentru care 
aceștia se pot întoarce la 
munca din combinat pe 
posturile conservate. Ca 
urmare dl Bolfa redevine 
strungarul de la secția CETI, 
în timp ce dna Tomuță se 
reîncadrează electrician în 
atelierul PRAM. Stranie 
„coincidență” rocada s-a 
efectuat exact în perioada 
întocmirii listelor cu 
disponibilizări conform 
Ordonanței 9. Nepierzând 
vremea cei doi „sin
dicaliști”, reîntorși, peste 
noapte, la ale metalurgiei, se 
înscriu pe listele de șomaj, 
contractul de muncă la 
„Sidermet” le este desfăcut, 
„cortina” urmând să cadă 
odată cu încasarea banilor 
necesari sprijinirii victimelor 
restructurării industriale.

Există, însă, victime și 
victime. Privind în spatele 
cortinei, dlui Popescu i s-a 
părut că aude hohotul 
satisfăcut de râs al unora ce 
s-au ales, vorba ceea, și cu 
slănina întreagă și cu cuțitul 
uns. Și încă uns bine cu cele 
cca 15 milioane de lei de 
căciula fiecărui dispo- 
nibilizat. Pentru că nici nu s- 
a uscat bine cerneala de pe 
listele de șomaj când dl 
Bolfa și dna Tomuță au rede
venit angajați. Ai cui, 
probabil s-ar putea întreba

cineva? Ei bine, anga
jatorul nu e altul decât 
Sindicatul liber „Victoria” 
Călan, același care cu 
două-trei săptămâni înainte 
se lepădase de serviciile 
lor. Cu alte cuvinte, oamenii 
și-au pierdut postul dar, 
cum ar veni, și-au păstrat 
serviciul și...banii.

înțelegem că sindi
catele sunt făcute să apere 
interesele salariaților, dar 
nici chiar așa. Chiar dacă 
facem abstracție de vocile 
ce acuză sindicatele că ar 
fi devenit spațioase 
cuibușoare ale pricopselii, 
nu putem să nu ne gândim 
că afacerea în speță e o 
„lucrătură” menită să 
bucure buzunarele câtorva. 
Lucru precizat și de dl 
Popescu în scrisoarea tri
misă la redacție. Peti
ționarul cere oprirea 
acestei „fraude” în numele 
celor mulți și nenorociți. 
Numai că, die Popescu, nu 
e vorba aici de fraudă și nici 
de altă faptă care să poată 
fi încadrată juridic în zona 
infracțiunii. Pur și simplu 
„eroii” cazului prezentat de 
d-voastră au găsit culoarul 
favorabil pentru înșfăcarea 
milioanelor. Cu alte cuvinte 
totul e legal și imoral. 
„Pedeapsa” maximă pe 
care cei implicați în această 
rocadă de milioane o pot 
primi nu depășește seve
ritatea degetului ce indică 
obrazul. Slabă consolare, 
nu-i așa?
___________________________/
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