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>Seară cooperatistă
Astă seară, la După Piatră 

II, va avea loc, într-un spațiu 
comercial al Cooperativei de 
consum Buceș, o seară 
cooperatistă. Orchestra de 
muzică populară din sat va 
întreține atmosfera de voie 
bună. Sunt așteptați toți cei 
care doresc să petreacă o 
seară agreabilă, intrarea fiind 
gratuită. (E.S.)

> Farmacii de serviciu
Sâmbătă, 31 ianuarie și 

duminică, 1 februarie, în Deva 
este deschisă farmacia 
„Crocus", strada Horea, nr. 5.

Cei din Hunedoara se vor 
putea adresa pentru elibe
rarea medicamentelor perso
nalului unității farmaceutice 
,,lulia", situată în centrul 
vechi. (E.S.)

> Excursii la Rîușor
Sâmbătă, elevi de la 

Școala „Andrei Șaguna" 
Deva iar duminică de la Șc. 
Gen. Nr. 3 Deva împreună cu 
membri ai cercurilor de la 
Palatul Copiilor Deva vor 
pleca în excursie la Rîușor 
pentru a schia sau a se da cu 
săniuța. Excursiile se fac cu 
autocarul din dotarea pa
latului. (V.R.)

SUNA CELULARUL LA
PARLAMENT

Oameni și ei, 
deputății și sena
torii au avut o vacanță 

liniștită în iarna blândă de 
până acum. Unii au mai 
trebăluit câte ceva prin 
comisii; cei mai mulți au 
gustat amărăciunea respin
gerii de către președintele 
Emil Constantinescu a Legii 
privind salarizarea (mai 
presus de lege) a aleșilor 
națiunii; cei din coaliția 
aflată la putere s-au îngri
jorat de criza guvernamen
tală generată de disputele 
dintre PNȚCD și PD, care i-a 
și chemat într-o scurtă 
sesiune extraordinară.

Pentru toți, însă, vacanța 
s-a încheiat. Celularul i-a 
trezit din reverie. Pentru luni, 
2 februarie a.c., ora 13,30, a 
sunat adunarea generală, 
începe sesiunea ordinară 
parlamentară, prima din 
1998. Este poate cea mai 
importantă și mai grea dintre 
toate de până acum. în 
primul rând pentru că

Vine și rândul metalurgiei
După ce s-a avansat binișor 

cu restructurările prin minerit, de 
acum urmând să se stabilească 
unitățile ce vor fi puse în 
conservare, vine și rândul 
siderurgiei să intre în moara 
reformei. Așa cum a anunțat 
agenția Mediafax, programul de 
restructurare pentru metalurgia 
românească prevede ca în final 
să fie disponibilizați mai mult de 
jumătate din cei 145 mii angajați 
existenți la ora actuală în această 
ramură. între disponibilizați vor fi 
pensionarii, o parte din ei rămân 

\în asistență pasivă, alții vor fi 

trebuie adoptate mai multe 
legi de însemnătate capitală 
pentru mersul reformei, iar în 
al doilea rând pentru că vine 
pe fondul unei crize politice 
și guvernamentale care nu

PUNCTE 
VEDERE

numai că nu s-a sfârșit, așa 
cum consideră unii, dar chiar 
s-a acutizat în urma retragerii 
miniștrilor Partidului Demo
crat din Cabinetul Ciorbea.

Este limpede că nu va fi 
ușoară activitatea guver
nului, fără miniștrii PD, cu 
experiența unui an în funcții 
și mai ales sub aceeași 
baghetă a contestatului Vic
tor Ciorbea. însă dacă noua 
echipă se va mobiliza și va 
pune mereu în prim-plan 
interesele națiunii, ea va 
trebui susținută. Nu va fi 
ușoară nici activitatea

trecuți în activitățile auxiliare des
prinse, în această din urmă 
categorie rămânând circa 28.500 
salariați, iar pentru 31.000 se 
prevede înființarea unor noi locuri 
de muncă.

KESTRUCTlfRAREAj
Ministrul Industriei și 

Comerțului, dl Ciumara, a afirmat 
că strategia de restructurare se 
va aplica într-un termen mai scurt, 
respectiv în trei și nu în cinci ani 
cum se stabilise inițial. 

parlamentului, cu un 
membru de bază al coaliției 
(PD) lovit în amorul propriu, 
care, cu siguranță, va pune 
condiții ori de câte ori va 
considera că un act nor
mativ sau altul nu cores
punde doctrinei, politicii, 
opțiunilor sale. Privind din 
acest unghi, apar surprin
zătoare declarațiile unor 
reprezentanți marcanți ai 
PNȚCD, potrivit cărora 
criza ar fi fost artificială, 
criza s-a încheiat, premierul 
a ieșit basma curată, își va 
completa rapid cabinetul și 
lucrurile se vor derula nor
mal. Bine ar fi să fie așa. 
N-am avea decât de salutat 
izbânzile. Numai că expe
riența parlamentară și 
guvernamentală din ul
timele luni a evidențiat o 
serie de greșeli, de dis- 
funcționalități, de dispute 
mai mult sau mai puțin

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

Cu referire la producția de 
oțel a țării se poate arăta că 
aceasta a scăzut, în special 
datorită reducerii cererii pe piața 
internă, deoarece exporturile s- 
au menținut cam la același nivel. 
Edificator în acest sens este 
faptul că de la 12 milioane tone, 
cât s-a realizat în 1989, producția 
de oțel a României a fost de 
numai 5 milioane tone în 1993, 
iar în anul trecut aceasta n-a 
depășit 6,5 milioane tone. Evi
dent că restructurarea nu va ocoli 
nici siderurgia hunedoreană. (N.T.).y

' j, —--- -
In Germania și România 

Marschall Reisen - o firmă cunoscută
în transportul de călători și turism

Convorbire cu di. GERHARDT MARSCHALL, 
manager generai ai firmei “Marschall Reisen ”

- Die Marschall, sunteți 
manager general al unei 
cunoscute firme de turism și 
transport de călători intern și 
internațional “Marschall 
Reisen", cu sediul în București 
și cu o agenție în capitală și la 
Deva. Prin intermediul agen
țiilor se pot efectua excursii în 
diferite țări ale lumii, chiar și 
croaziere, unde turiștii pot trăi 
“zile de vacanță de vis", darii 
se pot oferi și alte servicii, 
printre care unele foarte 
importante, transportul de 
persoane în țară și în străi
nătate, închirieri de autocare 
ș.a. Pentru că mulți cititori ai 
ziarului nostru nu vă cunosc, 
vă rugăm să vă prezentați.

- Sunt managerul general 
al firmei MARSCHALL 
REISEN SRL, care a luat ființă 
în 1996 și este specializată în 
turism și transport persoane. 
Sunt născut în România, dar 
de peste 15 ani am lucrat la o 
cunoscută firmă de transport 
din Dusseldorf, unde m-am 
realizat și locuiesc acolo cu 
familia, de la care, în treacăt 
fie spus, primesc un sprijin 
consistent, soția mea Elena 
este și managerul firmei 
românești (SRL) în Germania. 
Suntem specializați în regimul 
de “ linie" - transport de 
persoane cu autocarele pe 
ruta București, Ploiești, 
Brașov, Sibiu, Deva,Timi

șoara, Arad și în Germania, pe 
traseul Nurnberg, Frankfurt, 
Koln, Dusseldorf, Essen, 
Dortmund. Se circulă o dată pe 
săptămână, autocarul pleacă 
din București în fiecare vineri 
la ora 5,30 și întoarcerea în 
țară (din Germania) este în 
fiecare luni la ora 7,30 din 
Dortmund. Doresc să subliniez 
că din 1994 ne-am unit patru 
firme Touring, Marschall, 
Reisen, Amad și Duble T.T. de 
transport care circulăm sub 
licența “TOURING", arhicu
noscută în Europa. Folosim 
bilete ale acestei firme 
recunoscute între cei patru.

- Cum a fost începutul?
-Am “derparat”, la propriu, 

cu un singur autocar, cu 
plecarea din Germania în care 
erau doar doi călători. în 
momentul de față, dispunem 
de 4 autocare. Suntem însă 
preocupați să ne modernizăm 
parcul auto conform noilor 
cerințe ale reducerii poluării 
din țările Europei centrale care 
cer ca toate mașinile să fie 
dotate corespunzător. Doresc 
să precizez că avem asigurate 
toate condițiile pentru revizii și 
reparații care le efectuăm la 
atelierul nostru din Hune
doara, unde avem meseriași 
bine apreciați - Atila Mun- 
teanu, Nicolae Chiriță, lacob 
Tudoran, Augustin Berindei - 
iar unele mici intervenții (dacă 

este cazul) le rezolvăm la 
București sau în Germania.

- Din cele relatate de 
dvs., aveați un serviciu bun 
și nu oriunde, în Germania. 
Ce v-a determinat să vă luați 
răspunderea înființării unei 
firme proprii?

- într-adevăr, așa este, 
însă îmi place inițiativa, 
munca, fără să mă uit la ceas 
că s-au încheiat cele opt ore 
de muncă. Am știut că voi 
avea de lucru, că va trebui 
să organizez întreaga 
activitate, să am grijă și de 
angajații mei, să le asigur 
salariile. Ați reținut că la 
primul transport am avut 2 
călători. Acum am ajuns la 
peste 3200 de călători pe 
an.Fiindcă mie îmi place să 
mă ocup de o singură 
problemă dar pe care să o 
rezolv, să o duc cu bine la 
capăt. Nu agreez ideea că e 
bine să faci din fiecare câte 
ceva și la urmă nu iese nimic. 
Inițiativa, perseverența, 
munca făcută cu profe
sionalism, perseverentă, fără 
un program strict limitat, sunt 
atribute ce le cultiv și 
angajaților mei. După aceea 
vin și satisfacțiile.

Sabin CERBU
(Continuare în pag. 3)
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Căminul de nefamiliști 
situat pe Aleea Streiului, nr. 
274, Micro 15, Deva, are un 
trecut zbuciumat. De-a lungul 
anilor aici s-au petrecut o serie 
de schimbări. Din păcate nu în 
bine de vreme ce imobilul se 
află, în momentul de față, într- 
o stare deplorabilă. Deși 
clădirea aparține S.C. Foricori 
S.A., pe aici s-au perindat (mai 
ceva ca în Gara de Nord) fel de 
fel de oameni. în 1989 s-au 
retras trupele de militari care 
„puseseră stăpânire" pe imobil, 
lăsând în urma lor un bloc 
devastat, în condiții de nelocuit.

Cei câțiva angajați ai firmei, 
care au locuit o vreme aici, ri- 
au rezistat prea mult condițiilor 
precare moștenite. A urmat o

perioadă „moartă", fără 
chiriași, când s-au făcut 
adrese pentru deconectarea 
de la apă, căldură și energie 
electrică. încă din 1992, 
proiectul aprobat pentru 
transformarea căminului în 
apartamente destinate sala- 
riaților societății stă în birourile 
conducerii, deoarece inflația n- 
a permis demararea lucrărilor. 
Ba, mai mult, în toamna anului 
1996, Primăria municipiului 
Deva, fără a avea con
simțământul S.C. Foricon S.A., 
a îngăduit câtorva familii să 
populeze încăperile căminului.

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 3)
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TVR I
7.00 Bună dimineața... de 

la Timișoara și de la 
București! 9.05 Tip-top, mini- 
top! (cs. pt. copii) 10.05 Viața 
ca în viață (s, ep. 12) 10.50 
îngerii salvatori (dramă SUA 
1996) 12.30 Morkși Mindy (s) 
13.00 Ecranul 13.30 Mapa
mond 14.10 Video-Magazin 
16.00 Scena politică 17.00 
Povestiri paranormale 18.00 
Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks 
(s) 19.00 Teleenciclopedia
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 20.00 Jurnal, meteo, 
săpt. sportivă 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 11) 21.55 
Bal mascat... ne trebuie 
nouă? 23.05 D-na King, 
agent secret (s)

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 

Școala Asiei (do. p. I) 9.30 
Pas cu pas (em. de știință)
10.35 Cinematograful vremii 
noastre 11.30 TVR Timișoara
13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Familia Borgia (s, ep. 
9) 15.10 Tradiții 15.35 D.a. 
16.00 Micaela (s) 16.50

DUMINICĂ 
1 FEBRUARIE

TVR
7.00 Bună dimineața de 

la... București! 8.30 Lumină 
din lumină 9.05 Colț Alb (d.a)
9.35 Fetița cu pistrui (s) 10.00 
Ala-bala, Portocala! (em. pt. 
copii) 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 13.00 Na
tional Geographic (do): „Cel 
mai lung zbor” 14.40 Turnul 
Babei. Tenis Openul Aus
traliei - finala masculină 
18.00 Aladdin (d.a) 19.40 
Duminica sportivă 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 21.00 Instructorul 
de schi (dramă SUA ’93)
22.55 Cu iubirea-ncepe totul 
(var.)

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 

Școala Asiei (do, ultima 
parte)10.35 Anii nebuni, 
văzuți de Darius Milhaud (do)
11.15 Videocaseta muzicală
11.30 TVR lași 14.00 Familia 
Borgia (s, ultimul ep.) 15.35 

\0mer (d.a) 16.00 Micaela (s)

LUNI
2 FEBRUARIE

TVR 1
12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 15.30 Memoria 
exilului românesc (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.35 Casă de piatră (s, ep. 
72)18.00 Arhive românești
18.30 Camera ascunsă 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 142)
19.50 Agenda Muzelor 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
2(L00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.15 
Baywatch (s, ep. 134) 22.15 
Fețele schimbării (talkshow)
23.15 Jurnalul de noapte
23.30 Scena 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 100)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.15 Doar 
o vorbă săt-i mai spun! (r)
13.30 Club’ 2020 (r) 14.00 
Conviețuiri - magazin 15.10 
Limbi străine. Engleza 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela
16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parla

Cristal (s) 17.35 Tenis Openul 
Australiei Rezumatul zilei - 
finala feminină 20.00 Iubire 
interzisă (dramă Anglia 1996, 
p. II) 22.50 Uverturi celebre 
23.20 Conviețuiri. Din muzica 
romilor 23.50 Capodopere 
instrumentale

ANTENA!
7.00 Știri/Revista presei

8.45 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.20 Ultimele 5 minute 
(s) 13.00 Viață sălbatică 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s) 14.50 
Poveștile prietenilor mei
16.30 Intre prieteni (em. pt. 
tineri) 17.30 Club Hawaii (s) 
18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (s, ep. 17) 19.00 Ob- 
servator/Sinteză știri 19.45 
Oameni perfecți (co. SUA 
’88) 21.30 A treia planetă de 
la Soare (s) 22.00 Arliss 
(s,ep. 15) 22.30 Beavis & 
Butt-head (s) 23.00 Jocuri 
periculoase (thriller SUA 1991)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: 

Agenția pentru distrugerea 
extratereștrilor (d.a); 
Povestea magică 8.50 
Superboy (s) 9.20 Cucerirea 
planetei Pământ (f. SF SUA

16.50 Cristal (s, ep. 203)
17.50 Tenis Openul Aus
traliei ' finala masculină
19.15 în plină acțiune (s, ep. 
16) 21.00 Fotbal Cam
pionatul italian: Napoli - 
Lazio (d)

ANTENA 1
7.00 Știri 8.00 Poveștile 

prietenilor mei (r) 8.30 A treia 
planetă de la Soare (s/r) 9.30 
O echipă fantastică (d.a) 
10.00 Animal Show (s) 10.30 
Orășelul fantastic (s) 11.10 
Controverse istorice (do) 
11.40 Spirit și credință 12.10 
Vedeta în papuci 14.00 Des
coperiri (do): „Los Roques”
14.45 O femeie - un bărbat și 
jumătate 15.10 Onyx Music - 
voci de legendă (r) 16.20 
Viața la zero (s) 16.50 Club 
Hawaii (s) 17.20 Clubul „Hai 
România” 18.15 Mileniul III 
19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 Jamila (f. roman
tic SUA 1994) 21.30 Burlacul 
(s, ep. *21)  22.00 Cape 
Canaveral (s, ep. 14) 22.50 
Atac decisiv (f.a.SUA 1995) 

mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! 20.10 
Pasiuni (s, ep. 26) 21.10 
Credo (em. religioasă) 22.00 
Vânătoarea de fantome (f.a. 
SUA ’94) 23.40 Ecoturism 
(mag. turistic) 0.00 O șansă 
muzicii

ANTENA 1
12.15 O iubire de neuitat 

(s, ep. 62) 13.10 între prieteni 
(em. pt. tineri/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Sfântul (s, ep. 
5) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s, ep. 39) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 
Country Club 17.30 
Telerebus (joc interactiv) 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Pompierul (dramă SUA ’87)
21.30 Viitorul începe azi (s, 
ep. 21) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Am întâlnit și 
români fericiți (r) 9.45 
Urmărire generală (r) 10.0 
Vărul din străinătate (s/r)

’79) 11.30 Secretele bucă
tăriei 12.00 Punctul pe I 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Dragul de Raymond 
(s, ep. 21) 13.30 Baby Boom 
(s) 14.00 Generația PRO 
16.00 Hercule (s) 17.00 Xena 
- prințesa războinică (s)
17.45 Fashion - mag. de 
modă 18.15 Fete de bani gata 
(s) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Acuzata (thriller SUA 1988)
21.55 Știrile PRO TV 22.05 
Millennium (s, ep. 20) 23.00 
Știrile PRO TV 23.15 NYPD 
Blue (s, ep. 18) 0.00 Fălci: 
Răzbunarea (thriller SUA 
1987)

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 7.30 

Prieteni la cataramă (d.a, ep. 
1) 8.00 Bailey Kipper (ep. 7)
8.30 Nemuritorul 9.00 Gașca 
lui Betty (ep. 6) 9.30 
Inspectorul Gadget (ep. 5) 
10.00 Dragonii zburători (ep. 
7) 10.30 Micul inginer (show 
pentru copii)11.00 Cam
pionul (ep. 1) 11.30 Un cuplu 
irezistibil (d.a.,ep. 7) 12.00 
Aventurile lui Rocko (ep. 7)
12.30 Formidabilii (ep. 1) 
13.00 Prietenul nostru Jake 
(r) 13.30 1999 (ep. 5) 14.30 în 
căutarea dreptății (ep. 1)

PRO TV
7.00 D.a. 8.30 Connan, 

aventurierul (d.a) 9.00 Lassie 
(s) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Se întâmplă în Waikiki 
(s, ep. 3) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s, ultimul ep.)
13.30 Baby Boom (s) 14.00 
La Carapate (co Franța ’78)
15.30 Chestiunea zilei 16.00 
Lumea filmului 16.30 Efecte 
speciale (s, ep. 20) 17.15 Al 
șaptelea cer (s) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 107) 19.00 Prețul 
e corect (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Super (co. 
SUA 1991) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Susan (s, ep. 20)
22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Sculptorița (s, ep. 3)

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 8.00 

Aventurile lui Rocko (d.a., 
ep. 8) 9.00 Justițiarii (d.a., ep. 
7) 11.00 Incursiuni în 
imprevizibil (ep. 7/r) 11.30 
Misterele din New Orleans 
(ep. 7/r) 12.30 Marea
Aventură (do) 13.30 Lupta

10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Su
per (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Din viața polițiștilor 
americani 13.30 Sculptorița 
(s/r) 14.45 Lumea filmului (r)
15.15 Maria (s) 16.15 Marimar 
(s, ep. 37) 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 
Malcolm (co. Australia 1986) 
22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 33) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 
Audiență națională (talk
show) 0.15 Nemuritorul (s)

PRIMA TV
6.30 Show-ul de dimi

neață 9.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 10.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s/r) 11.0 Celebri și 
bogați (s/r) 12.00 Vedetele 
dragostei (s/r) 12.30 Față în 
față la Hollywood (s/r) 13.00 
Din culisele modei (r) 13.30 
Lexic (cs/r) 14.00 Lumea lui 
Eric (s, ep. 25) 14.30 Xuxa 
(show pentru copii) 15.00 
Rocky Bullwinckle (d.a)
15.30 Pretutindeni cu tine (s,

15.30 Legendele patinajului 
artistic 17.30 Universul 
cunoașterii (do) 18.00 
Lumea lui Dave (ep. 8) 
19.00 Focus: știri 19.30 
Incursiuni în imprevizibil 
(ep. 7) 20.00 Misterele din 
New Orleans (ep. 7) 21.00 
Destin rescris (comedie, 
ficțiune, SUA 1990) 22.45 
Zonă periculoasă (ep. 27) 
23.00 Focus - emisiune de 
știri 23.30 La Ciociara 
(dramă, Italia, 1960)

PRO TV - DEVA
06.10-06.25 Desene ani

mate
06.25-06.45 Oameni de 

milioane (r)
06.45-07.00 Știri locale 

Deva (r)
21.55-22.00 Retrospec

tiva săptămânii

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri(r)
10.10- 10.20 7 zile fără 

comentarii (r)
14.10- 16.00 Sport 
17.00-17.10 Săptămâna

pe scurt
23.00-24.00 Rondul de

noapte

pentru viată (acțiune, RTI,^ 
1993) 15.30 Vedetele
dragostei (ep. 7) 16.00 Față 
în față la Hollywood (ep. 7)
16.30 Din culisele modei 
(ep. 7) 17.30 Exploratorii - 
(do) 18.30 O lume nebună 
(ep. 7) 19.00 Focus: știri
19.30 Nimeni nu e perfect 
(ep. 7) 20.00 Călătorii în 
lumi paralele (ep. 7) 21.00 
Lucrând sub acoperire 
(comedie romantică, SUA, 
1988) 22.45 Zonă peri
culoasă (ep. 28) 23.00 Fo
cus - emisiune de știri
23.30 Gardă de corp (ep. 3)

PRO TV r DEVA
07.00-07.40 No com

ment (r); Vorbiți aici (r)
07.40-08.50 „Ghici cine 

bate la ușă?” (r)
08.50-09.00 Retros

pectiva săptămânii (r) 
22.00-22.05 Știri Deva

y\NTENA VDEVA
10.OOMMO Săptămâna 

pe scurt (r)
10.10-10.30  Program 

folcloric >■

ep. 33) 16.30 Frecvența ra^ 
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 33) 
19.00 Focus 19: emisiune 
de știri 19.30 Meșterul casei 
(s, ep. 33) 20.00 Un alt 
început (s, ep. 7) 21.00 
Christine Cromwell Mis- 
teries (f.p. SUA 1990, p. I)
22.45 Zonă periculoasă (do) 
23.00 Focus 23: emisiune 
de știri 23.30 Starea de 
veghe (t^jkshow)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Retros

pectivă (știri Deva) (r)
10.10-10.30  Program 

comercial
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Program 

comercial PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
17.00-17.45 Sportul 

hunedorean
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale (rL

iieBCseep
Perioada 31 ianuarie— 2 februarie

O Berbec (21 III - 20 IV)
Banii împrumutați se întorc 

cu dobânda aferentă și găsiți 
repede cum să-i folosiți. Dumi
nică e o zi excelentă pentru 
relația de cuplu^ așa că 
modificațl-vă programul ca să 
fiți pe placul persoanei iubite. 
Primiți un cadou, vă așteaptă o 
realizare la serviciu.
□ Taur (21 IV-21 V)

Dacă ceva vă irită dați 
drumul tuturor nemulțumirilor, 
dar nu e sigur că veți fi mul
țumit de acest moment al 
adevărului. Superficialitatea vă 
poate aduce pierderi; noroc cu 
bucuriile aduse de copii. 
Problemelor de sănătate le-ați 
putea găsi soluții luni. Și cele 
bănești s-ar putea diminua.
O Gemeni (22 V-22 VI)

Intrigile țesute de o femeie 
în jurul dv vi se par de 
necrezut. Fiți atent, altfel aveți 
neplăceri în familie. Oboseala 
și dorința de a face ceva 
deosebit sunt caracteristicile 
zilei de duminică. La serviciu e 
posibil să plecați într-o 
delegație, ceea ce v-ar detașa 
de problemele de acasă.
O Rac ( 23 VI - 23 VII)

De mult n-ați mai avut o 
asemenea zi de odihnă, sâm
bătă. Multe planuri de viitor, 
dar și probleme curente ce se 
cer rapid rezolvate vă cam 
tensionează. Luați-o încet, dar 
sigur. O călătorie neobosită n- 
o puteți evita. Noroc că aveți 
de unde împrumuta bani. E 
bine totuși să nu vă înglodați 
în datorii.
O Leu (24 VII - 23 VIII)

Doriți să puneți la punct 
relația cu persoana iubită. Nu 
uitați că explicațiile nu aduc 
întotdeauna soluționarea dori
tă. Duminică șansa vă surâde 
cu condiția să fiți răbdător. 
Bine că nu puteți pleca în călă
toria dorită, căci e pândită de 
riscuri.
□ Fecioară (24 VIII - 22 IX)

Mare plăcere vă fac atât 
relațiile amoroase cât și cele 
de afaceri, chiar dacă nu-s în
cununate de succesul dorit. 
Duminică uitați de toate relele 
la o întâlnire cu rudele. Folo- 
siți-vă intuiția, care e la cote 
maxime, în tot ce faceți și fiți 
prudent în relațiile cu sexul 

t opus.

ANUL TIGRULUI PENTRU OAIE
Previziunile pentru anul 

zodiacal al tigrului îi privesc pe 
nativii din anii:

13.02.1907 -01.02.1908 
01.02.1919 - 19.02.1920 
17.02.1931 - 05.02.1932 
05.02.1943 - 24.01.1944 
24.01.1955 - 11.02.1956 
09.02.1967 -29.01.1968 
28.02.1979 - 25.02.1980 
15.02.1991 - 03.02.1992
Persoanele de sub acest 

semn zodiacal sunt un fel de 
“buni samariteni'', sincere și pline 
de sensibilitate față de istoriile 
pline de suspine și durere. 
Muncitor de creație, persoana 
respectivă poate fi dotată cu un 
puternic simț artistic. Poate uita 
ușor și înțelege greșelile altora.

Iubitor al copiilor și al 
animalelor, este foarte apropiat 
de natură și de familia sa. Este 
foarte generos cu timpul și cu 
banii săi.

Este o perso,ană norocoasă 
iar cei puternici și influenți țin s-o 
ocrotească.

Femeia născută sub acest 
semn are preferință pentru lucruri 
fine și e cochetă. Este foarte 
interesată de igiena personală. 
Are voce blândă, convingătoare.

De la 9 la 90 de ani 
persoanele de sub acest semn 
sunt romantice prin excelență.

Cele mai bune combinații ale 
nativilor sub semnul zodiacal al 
oii sunt și cei născuți sub semnul 
iepurelui și al calului. Si

□ Balanță (23 IX - 23 X)
Deschideți uși importante 

cu ajutorul partenerului de 
viață. Aveți trăiri puternice 
dar neclare, așa că evitați 
deciziile. Persoana iubită va 
înțelege și vă sprijină. Tinerii 
din familie au nevoie de 
sprijinul dv. Atenție maximă 
într-o întâlnire de afaceri, ca 
să faceți o Impresie bună. 
□Scorpion (24X-21 XI)

Starea tensionată și neli
niștea vă afectează sănă
tatea. Dedicându-vă activi
tăților intelectuale vă puteți 
reveni. Veți achiziționa ceva 
pentru căminul dv, în ciuda 
opoziției părinților. Dacă 
plecați într-o călătorie evitați 
să circulați fără bilet, excesul 
de viteza sau cheltuielile 
excesive.
□ Săgetător (22 XI - 20 XII)

O călătorie ar fi acti
vitatea potrivită pentru acest 
sfârșit de săptămână. Dumi
nică e posibilă vizita surpriză 
a unor prieteni. Pot interveni 
unele piedici legate de 
profesie. Nu vă pierdeți cu 
firea, căci veți depăși impasuj 
cu ajutorul unor membri ai 
familiei dv.
□ Capricorn (21 XII-19 1)

Probabil vă vin în casă 
rude pe care nu le-ați văzut 
de mult timp. Duminică vă 
preocupă chestiunile oculte. 
Faceți tot posibilul sa ajutați 
un prieten. Dorința de 
manifestare este mare’și veți 
reuși să câștigați niște bani. 
Evitați aranjamentele cu o 
persoană mai în vârstă.
□ Vărsător (20 I - 18 II)

într-o excursie cunoașteți 
oameni influenți care vă vor 
ajuta. Evitați inițiativele ris
cante și speculațiile. Dorința 
de a călători vă aduce încur
cături. Luni, gustul pentru lux 
vă ajută să vă remarcați. 
Banii primiți îi cheltuiți rapid. 
E bine să nu umblați cu 
cecuri, ci cu bani lichizi’.
□ Pești (19 II-20 III)

O zi fără evenimente 
deosebite dar cu posibili 
musafiri neanunțați. Parte
nerul de viață trăiește alături 
de dv toate bucuriile sau 
necazurile pe care le aveți. în 
relațiile cu o rudă fiți calm. 
Aveți idei excelente dar vă 
scapă de sub control. Dacă 
nu așteptați rezultate 
imediate ați putea face unele 
investiții mai îndrăznețe.

matrimonial combinația cu 
aceste semne este favorabilă.

Am adăugat acest detaliu 
față de semnele zodiacale de 
până acum pentru testarea 
curiozității cititorului față de 
zodiac.Dacă cititorul se va 
dovedi interesat, zodiacul 
poate continua cu multe detalii 
interesante.

X
In sfârșit , cum va fi anul 

tigrului pentru oaie?
Un an amestecat dar 

binecuvântat. își poate menține 
poziția, deși se va strădui din 
greu să facă față adversităților.

Viața de familie este calmă 
dar să se aștepte la necazuri 
din partea rudelor apropiate.

Va fi foarte ocupat cu 
munca în acest an însă va 
avea ocazia să stabilească 
contacte noi și valoroase.

X
Episodul următor va fi 

destinat previziunilor pentru 
nativii de sub semnul zodiacal 
al maimuței.

Aceștia sunt născuți în 
perioadele cuprinse între anii:

02.02.1908 - 21.01.1909 
20.02.1920 -07.02.1921 
06.02.1932 -25.01.1933 
25.01.1944 - 12.02.1945 
12.02.1056 - 30.01.1957 
30.01.1968 - 16.02.1969 
16.02.1980 - 03.02.1981 
04.02.1992 - 22.01.1993
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aharâ im-utt cămih abawohat
A luat naștere astfel un con
flict, la vremea respectivă mult 
mediatizat.

Ce spun acum, după doi 
ani de zile, cei care locuiesc 
aici, conducerea S.C. Foricon 
S.A. și municipalitatea?

Pentru început am căutat 
răspunsul la întrebări chiar la 
fața locului, stând de vorbă cu 
câțiva dintre cei care își duc 
viața în acest cămin. Am aflat 
că Daniel Varga și Julieta 
Bolog au fost primii veniți. Au 
urmat, la scurt timp, cumnatul 
acestora și mai apoi o familie 
foarte numeroasă. Pentru a 
putea rămâne în acest imobil, 
s-au adresat primarului Devei, 
dl Mircea Muntean. Acesta și- 
a dat acordul, punându-le în 
mână bilețele sub semnătură 
și cu ștampila instituției. Pe 
bilețele scrie: ,,Dle administra
tor,' deoarece situația lo
cuințelor este deosebit de 
critică pentru orașul nostru, 
până la rezolvare îngăduiți 
acestei familii să locuiască în 
incinta căminului”. Un 
asemenea document în copie 
xerox deține fiecare familie, 
însă în cuprinsul lui nu este 
specificat vreun nume.

Când au văzut că ne-am 
mutat aici, cei de la ,,Foricon"

ne-au spus că o să dea 
căminul în renovare. Ne-au 
scos de două ori afară. Am 
ieșit, pentru că dl primar ne-a 
promis că o să găsim un 
adăpost la Mintia. Acolo n-am 
găsit și ne-am reîntors aici. 
Unde să stăm? Anul trecut, 
„Foricon” ne-a dat în judecată. 
Noi știm că în martiejrebuie să 
evacuăm clădirea. însă atâta 
timp cât Primăria nu ne va 
asigura un loc, oriunde arfi, nu 
vom pleca de aici.”, spunea 
Daniel Varga.

într-o altă cameră a 
căminului locuiesc 18 
persoane. Este vorba de fa
milia Covaci. Nici unul dintre 
copii n-a fost vreodată la 
școală, cei mari având grijă de 
cei mai mici. De asemenea, 
numeroasă este și familia 
Avădanei, compusă din 9 
membri. Condițiile în care 
locuiesc sunt de’ neimaginat. 
Apa potabilă se aduce de la 
izvor, iar lemnele de foc și le- 
au cumpărat, fiecare după 
puteri, din pădurea Primăriei. 
De pildă, 4 copaci au costat 
28.000 de lei.

Alarmată și luată prin 
surprindere, conducerea S.C. 
Foricon S.A. a cerut sprijinul 
Primăriei și Poliției pentru

evacuarea imobilului. Poliția a 
ajutat-o în cele două acțiuni 
întreprinse, însă, cum în rândul 
municipalității nu s-a găsit 
înțelegerea necesară (contrar 
adresei nr. 9927 din 18 iulie 
1997!), singura soluție a rămas 
calea justiției. Acum, pentru 
fiecare familie în parte există 
o sentință civilă de evacuare 
necondiționată. Tabelul, în 
baza căruia s-a pornit acțiunea 
în judecată, cuprinde 20 de 
familii.

„Nu putem în nici un fel să 
colaborăm cu Primăria. Ne-a 
purtat într-o hărtuială timp de 
2 ani de zile, bamenii care 
acum locuiesc acolo au fost 
cât se poate de înțelegători, nu 
s-au opus acțiunilor noastre, 
părăsind imobilul cu tot ce 
aveau. însă municipalitatea nu 
le-a întins nici o mână de 
ajutor. Locuind în continuare 
acolo, blocul s-a deteriorat, 
imaginea sa grevând asupra 
firmei noastre care este una de 
prestigiu (de altfel, acest lucru 
se vede dovadă fiind 
numeroasele diplome obținute 
n.n)” - mărturisea dl Octavian 
Mihăilă, directorul societății. 
De reținut, mai spunea 
dumnealui, este și faptul că 
aceste familii au intrat aici

abuziv. Unele au avut 
apartamente însă le-au 
vândut.

Despre această situație 
de la Primăria municipiului 
Deva ni s-au dat câteva 
amănunte. Blocul nemaifiind 
folosit de către admi
nistratorul său de drept, 
primarul Mircea Muntean a 
orientat o serie de persoane, 
în majoritate^ romi, să 
locuiască aici. în primăvara 
anului trecut ei trebuiau să 
părăsească locul. Unii au 
făcut-o, alții nu. La această 
oră blocul este într-adevăr 
suprapopulat, urmând ca 
Primăria, împreună cu 
societatea să găsească 
soluții de rezolvare a 
situației.

Să nu uităm că mai este 
puțin până la sosirea 
primăverii. Când va da colțul 
ierbii, zeci de persoane vor 
fi scoase în stradă. Soarele 
va străluci probabil pentru 
S.C. Foricon S.A., potrivit 
hotărârii judecătorești. Ar 
trebui ca municipalitatea să- 
și respecte promisiunile și să 
găsească o rezolvare pentru 
cei rămași fără un acoperiș 
deasupra capului.

SUNĂ CELULARUL LA 
PARLAMENT

(Urmare din pag. 1)

obiective, de poveri pe 
umerii populației.

Și mai e ceva. E opoziția. 
Care se fortifică, se unește, 
iese tot mai insistent la 
rampă, și care trebuie con
sultată, ascultată. Sigur, 
ideile ei pozitive, care se 
mulează pe opțiunile sănă
toase ale coaliției la putere, 
pe rezolvarea problemelor 
majore ale societății româ
nești în tranziție. Acum, mai 
mult ca oricând, este nevoie 
de muncă susținută și res
ponsabilă în parlament, de 
angajare și înțelepciune 
pentru depășirea momen
telor dificile care în mod 
sigur vor mai apărea, pentru 
ca orice hotărâre, orice lege 
să asigure funcționarea 
normală, starea de mai bine 
a națiunii. Nelipsitele celu

lare de la piept să le șop
tească permanent parla
mentarilor noștri că țara i- 
a trimis în acele fotolii 
călduțe pentru a-i susține 
interesele și a-i croi viitorul, 
nu pentru a se hârjoni 
necontenit între ei pentru 
putere și influență, pentru 
lefuri și privilegii.

Cât privește hotărârea 
Consiliului Coordonator 
Național al PD, cu termen 
de așteptare 31 martie a.c., 
trebuie avută în atenție de 
către aliații din parlament. 
Ea nu este o vorbă goală. 
Iar pediștii nu renunță la 
principiile lor, la aspirațiile 
lor. Poate nici la asigurarea 
lor de a susține guvernul 
Ciorbea din lojile 
parlamentare. Rămâne de 
văzut și cu ce preț.

X
ȘI-A

ABANDONAT
FAMILIA
La 39 de ani, Mircea 

Gatieș Cătălin din 
Petroșani a ajuns să fie 
cercetat de poliție. Și nu 
pentru altceva, decât 
pentru că și-a abandonat 
familia. Este bine de știut 
că legea sancționează pe 
cei ca Gatieș. (V.N.).

X._________ __ __________J

' iju lie f ft l din SPintebia
Polițiștii din orașul Simeria îi cercetează in stare de reținere pe Eduard Gherasim, un individ de 20 de ani din localitate 

căruia, se pare, îi plăceau foarte mult bijuteriile. El a fost prins în flagrant, după ce intrase prin spargerea tavanului in 
incinta bijuteriei S. C. “Manațe ” Dosy SRL. Era pregătit să dispară cu bijuterii din aur și argint în valoare de 1.200.000 dp 

\jei și două calculatoare valorând 70.000 lei. (V.N.)._________ ________ ._____________________ ______________________J

N®tâ la
într-o notă trimisă redacției 

de ing. Ion Bârsan, angajat al 
Regiei Autonome a~Cuprului 
Deva, cu detașare ca director la 
Mina Rușchița, județul Caraș- 
Severin - ne atenționează că 
afirmația apărută în ziarul 
nostru potrivit căreia unul 
dintre cele mai bogate 
zăcăminte de la respectiva 
mină și din tară a fost inundat, 
nu este conformă cu realitatea. 
Mai spune dânsul că autorul 
trebuia să se documenteze 
“mai temeinic și din sursa cea 
mai autorizată".

De acord cu dumnealui în 
privința temeiniciei docu
mentării, așa și facem, dar îl

e e e TlOÎttfîl
întrebăm: pe cine vreți să 
credem die, pe dum
neavoastră care, curios, ați 
dispărut de la firmă doar cu 
puțin timp înainte ca acolo să 
ajungă președintele sin
dicatului și reprezentanți ai 
presei din județ, sau pe zecile 
de oameni de la mină care ne- 
au explicat deznădăjduiți că 
vor rămâne fără loc de muncă 
pentru că zăcământul a fost 
inundat? Evident, pe ei I

Oricum, la Rușchița tre
burile sunt foarte încurcate, iar 
dumneavoastră aveți obligația 
să le descurcați. Până atunci...

V.NEAGU

NEATENȚIA 
COSTĂ

Doar câteva momente 
de neatenție din partea 
gazdei i-au trebuit iui Vaier 
Predoi, miner ia E.M. Teiiuc, 
pentru a sustrage din 
locuința Adrianei Macovei 
din Hunedoara bujuterii in 
valoare de 500.000 de iei.

Ortacul se afla în casa 
femeii pentru a efectua 
ceva reparații ia instalația 

.sanitară. (V.N.).

X

Marschall Reisen - o firmă cunoscută 
în transportul de călători și turism 

(Urmare din pag. 1)

z X

- Am avut prilejul să vă văd 
în acțiune și la Agenția de 
turism a firmei dvs. din Deva 
și la sediul din Hunedoara, în 
permanentă legătură cu Bucu- 
reștiul, chiar cu Dusseldorful, 
cartea dv. de vizită fiind plină 
de numere de telefoane și 
faxuri din Germania, 
București, Deva și Hunedoara.

- Nu pot altfel. Sunt în 
legătură permanentă cu 
angajații, cu telefonul sau faxul 
se rezolvă operativ tot ce 
intervine nou la orice oră din 
zi și noapte. “Particularul" nu 
trebuie să se rezume la cele 8 
ore de muncă, deci, patronul 
cu atât mai mult nu trebuie să- 
și găsească nici o clipă liniștea 
dacă vrea să meargă treaba. 
Cei care cred că un patron 
duce o viață ușoară, fără 
muncă și frământări, se înșală 
amarnic. Ca și aceia care 
încep o activitate și nu se 
gândesc decât la câștigul 
imediat, uneori chiar pe căi 
neortodoxe. în primii 5 ani
trebuie să reinvestești, să 
prinzi putere,' să dezvolți 

*

activitatea care ai început-o. 
Altfel, nu supraviețuiești, dai 
repede faliment.

- Sunteți mulțumit de 
salariații firmei ?

- Da. în primul rând aș 
sublinia activitatea mana
gerului firmei noastre aici în 
România, a domnișoarei 
Corina Niculae, iar contabil șef 
dna Margareta Frențoni. Ace
leași păreri bune am despre 
Agenția de turism din Deva ce 
s-a făcut cunoscută în județul 
Hunedoara, dl director Liviu 
Iacoboni dovedind că își 
cunoaște meseria și sunt 
mândru de ceea ce s-a realizat 
aici, în promovarea turismului. 
Aceleași aprecieri le am și la 
adresa celor 8 conducători 
auto losif Sorban, Ovidiu 
Gheza, Gabriel Zlăvog, Mihai 
Cîșlariu, Nicolae Rusu, Albert 
Fulop, Paul Simion și Vasile 
Marin, care pe orice anotimp își 
duc călătorii la destinație, la 
timp și cu siguranță.

- Fiind în domeniu, ce 
credeți despre turismul 
românesc?

- Se scrie, se vorbește 
foarte mult despre posi
bilitățile reale ce le are 
România în promovarea 
turismului. Din păcate, se 
valorifică foarte slab patri
moniul turismului românesc, 
frumusețile naturii greu de 
descris. Câți străini nu ar 
veni în România dacă 
serviciile arfi superioare, de 
calitate? în cele mai multe 
locuri este invers: prețuri 
exorbitante - servicii slabe.

- O ultimă întrebare.Ce 
credeți dacă românii ar primi 
cu mai multă ușurință viza pe 
pașaport, ar crește numărul 
pasagerilor, al celor care 
doresc să facă turism în 
țările din vestul Europei?

- Cu siguranță da. 
Depinde mult însă de 
refacerea “ imaginii” în afara 
granițelor și apoi de cei în 
drept să susțină extinderea 
vizelor și pentru români. Și 
eu nutresc speranța că se va 
realiza această problemă cât 
mai curând.
____________________ J

REGULAMENTUL VALUTAR 
A INTRAT ÎN VIGOARE

Dna ec. Teodora Crișan, 
director al Sucursalei județene 
Hunedoara - Deva a Băncii 
Comerciale Române, ne-a 
informat că, începând de ieri 
a intrat în vigoare, realizându- 
se efectiv operațiuni, regu
lamentul valutar al BNR. în 
baza acestuia se acordă până 
la 1000 dolari cash, pe bază 
de buletin sau de pașaport.

Hunedoara. Finalele au loc 
duminică. (S.C.).

> Tenis de câmp la 
Hunedoara
Sâmbătă și duminică, în 

sala de sport a Constructorului 
Hunedoara continuă partidele 
din cadrul “Cupei Con
structorul" la tenis de câmp la 
care participă copii și juniori la 
cinci categorii de vârstă, de la 
8 până la 18 ani, din Arad, 
Timișoara, Tg. Jiu, Craiova, 
Pitești, Petroșani, Deva și 

Pentru sume mai mari, 
solicitanții vor participa zilnic 
între orele 8-15 la piața 
valutară, utilizându-se 
cursurile BNR din ziua res
pectivă. Suma minimă ce 
poate fi tranzacționată este 
de 100 dolari pentru per
soane fizice și 3000 dolari 
pentru persoanele juridice. 
(N.T.)

> Baschet la Deva
Sâmbătă, începând de la 

ora 9, se desfășoară întâl
nirile de baschet în cadrul 
Diviziei școlare, juniori II și III, 
dintre echipele CSS Deva - 
CSS Sibiu. Gazda meciurilor: 
Sala Sporturilor din Deva. 
(S.C.).

începând de ia 1 
februarie a.c., după cum 
ne-a spus di ec. Dănuț 
Ciocoiu, director adjunct 
ia Sucursala CEC Deva, 
dobânzile ce se vor acor
da depunătorilor sunt 
următoarele: la libretele 
de economii pe termen - 
50 la sută pe an, la 
conturile de depuneri cu 
plata lunară a dobânzii - 
45 ia sută pe an, ia 
certificatele de depozit - 
45 la sută pe an, la 
certificatele de economii 
- 55 la sută pe an, la certi
ficatele de depunere cu 
plata dobânzii la 6 luni - 
52 la sută pe an, iar la 
cele cu plata dobânzii la 3 
luni - 50 la sută pe an. (N. T.)

X_____________________>
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Titlluurii die start ipentrui 
ipeirscaire fizice

Camenco Petrovici, preșe
dintele CEC, a declarat că vân
zarea titlurilor de stat către 
populație este realizată prin cele 
șase filiale de sector din 
Municipiul București, precum și 
prin filialele județene ale acestei 
instituții. Președintele CEC a 
precizat că pentru București a 
fost alocat un plafon de 20 
miliarde lei, iar pentru fiecare 
județ un plafon de 1,5-2,5 
miliarde lei. Singurul județ care 
va beneficia de o sumă mai 
mare este Clujul, care va avea 
la dispoziție 3 miliarde lei.

"Certificatele vor fi emise 
sub formă dematerializată. Ast
fel, populația care va cumpăra 
titluri de stat va primi în schimb 
o chitanță care atestă cumpă
rarea unui anumit număr de 
certificate", a precizat sursa 
citată. în cazul răscumpărării în 
avans a certificatelor, cetățenii 
vor beneficia de dobândă la 
vedere, practicată de către 
CEC. Comisionul perceput de 
CEC pentru această operațiune

este 2%.
Lucian Croitoru, consilier al 

Ministrului Finanțelor, a declarat 
că la fixarea dobânzii certifi
catelor la 75% s-a avut în vede
re evoluția inflației pentru lunile 
pentru care se realizează emi
siunea. "Credem că această 
valoare va acoperi creșterea de 
prețuri din această perioadă" a 
precizat Croitoru.

lonuț Costea, secretar de 
'stat la Ministerul Finanțelor, a 
arătat că s-au ales pentru emi
tere două zile, respectiv 29 ia
nuarie și 3 februarie, pentru a 
veni în ajutorul populației și 
pentru a se evita aglomerația de 
la ghișeele CEC.

Prin această emisiune de 
titluri de stat, Ministerul Finanțelor 
dorește să diversifice posibilitățile 
investiționale oferite populației, 
"în viitor, vor mai avea loc astfel 
de emisiuni, urmând ca valoarea 
certificatelor și perioada pentru 
care au fost emise să se modi
fice" a spus secretarul de stat.

-----------------------------------J

r " >

Valoarea investițiilor străine în 
România era, la sfârșitul anului 
1997, de 2,779 miliarde dolari

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN ROMÂNIA VA 

DESCHIDE O FILIALA LA 
NEW YORK

Papa condamnă 
embargoul impus Cubei

Casa Albă a respins, "în 
mod respectuos", condamnarea 
embargoului american împotriva 
Havanei făcută de Papa loan 
Paui al ii-lea în timpul vizitei 
sale în Cuba, transmite AFP.

Washingtonul afirmă că li
derii cubanezi pot să pună capăt 
embargoului, dacă renunță la 
socialism. Papa calificase em
bargoul ca fiind "nedrept și, din 
punct de vedere moral, inac
ceptabil".

"Embargoul împotriva Cubei 
oglindește legislația americană 
și această lege beneficiază de 
un sprijin bipartit foarte solid în 
Congres și în rândurile ame
ricanilor. Modalitatea de a alina 
suferințele umane, de care Papa 
a vorbit cu atâta claritate și emo
ție, constă, pentru liderii cuba
nezi, în a eradica sistemul care- 
i privează pe cetățenii Cubei și

de libertate politică, șl de drepturi 
economice fundamentale. Este 
motivul pentru care, în mod 
respectuos, suntem în dezacord 
cu Sfântul Părinte", a spus purtă- 

• torul de cuvânt al președintelui 
Clinton, Michael McCurry.

Pe de altă parte, Departa
mentul american de Stat a indi
cat că Statele Unite au în vede
re "unele ajustări" ale embar
goului în vigoare impus Cubei, 
pentru a permite Havanei să 
primească mai multă hrană și 
mai multe medicamente.

Potrivit unor responsabili ai 
Departamentului de Stat, preșe
dintele Comisiei pentru Afaceri 
Externe a Senatului, Jesse 
Helms, urmează să introducă în 
curând un proiect de lege care 
să permită donații particulare și 
publice de hrană și medica
mente pentru cubanezi.

u banoZi de credit
_ _ _ _ ipotecar?
Banca Comercială Româ

nă (BCR) și Banca Română 
pentru Dezvoltare (BRD) in
tenționează să participe la 
constituirea unei bănci de cre
dit ipotecar pentru cumpărarea 
de locuințe, a declarat agenției 
MEDIAFAX loan Radu Ziliș- 
teanu, președintele Asociației 
Agențiilor Imobiliare din Ro
mânia (AAIR). Băncile ar urma 
să dețină, fiecare, până la 20% 
din capitalul social al noii so
cietăți.

Proiectul privind înființarea 
băncii de credit ipotecar nu 
poate fi realizat, deocamdată, 
ca urmare a insuficienței fon
dului de creditare, estimat la 
20 milioane dolari, față de un 
necesar de circa 500 milioane 
dolari, a afirmat Zilișteanu. 
Implicarea statului în acest 
proiect ar putea rezolva pro
blema finanțării, apreciază 
președintele AAIR. El a indicat 
ca potențială sursă de finan
țare un credit de 500 milioane 

^dolari, care urmează să fie

obținut de MLPAT pentru un 
program de locuințe ieftine, 
derulat prin credite ipotecare. 
De asemenea, realizarea pro
iectului nu este, încă, posibilă 
ca urmare a întârzierii apro
bării de către Parlament a legii 
privind creditul ipotecar.

"Conform studiilor inter
naționale, funcționarea unui 
sistem de credite ipotecare nu 
se poate realiza decât în con
dițiile în care rata anuala a 
inflației nu depășește 30-40%. 
Banca de credit ipotecar ar fi 
urmat să se încadreze în li
mitele acestei prognoze", a 
menționat Zilișteanu.

Președintele AAIR a arătat 
că, din punctul de vedere al 
numărului de tranzacții imo
biliare, anul 1997 a fost cel 
mai dificil, volumul acestora 
fiind mai redus cu 30-40% 
comparativ cu anii anteriori. în 
ultimele două-trei luni, după 
sistarea creditelor acordate de 
CEC, prețul locuințelor a scă
zut cu 5-7%.

Valoarea investițiilor străine 
în România era, la sfârșitul anu
lui 1997, de 2,779 miliarde do
lari, numărul societăților corner-, 
dale cu capital străin fiind de 
53.183, reiese din datele Ofi
ciului Național al Registrului 
Comerțului (ONRC). Suma nu 
include veniturile rezultate din 
privatizarea societăților comer
ciale.

Cele mai multe societăți cu 
capital străin au fost înființate în 
București - 30.010, valoarea 
capitalului în valută aferent fiind 
de 1,564 miliarde dolari. în jude

țul Dolj, investițiile străine se 
ridică la peste 177 milioane 
dolari, în județul Timiș - 155 
milioane dolari, iar în județul 
Cluj - 101 milioane dolari. în 
județele Mehedinți și Gorj au 
fost investiți 1,2, respectiv, 1,3 
milioane dolari.

în clasamentul celor 158 țări 
de proveniență a capitalului, 
realizat după^/aloarea inves
tițiilor, pe primul foc se afla Ger
mania, cu 338,1 milioane dolari, 
urmată de Olanda - 275,2 mili
oane dolari și Coreea de Sud - 
234 milioane dolari.

Ședința de constituire a 
filialei din New York a Uniunii 
Scriitorilor din România 
(USR) se va desfășura în a 
doua jumătate a lunii februa
rie, . a declarat pentru 
MEDIAFAX Laurențiu Ulici, 
președintele uniunii. USR 
mai are deschise în străi
nătate două filiale - la 
Munchen și la Chișinău. Prin 
deschiderea filialei de la New 
York, Ulici speră că USR va 
putea contribui la aprovizio
narea cetățenilor români de

acolo cu cărți în limba ro
mână, pe care "adesea a- 
ceștia o uită". El a declarat că 
USR încearcă astfel să su
plinească "inexistența unei 
politici de stat pentru pro
movarea culturii române".

în Statele Unite ale Ame- 
ricii s-au stabilit aproximativ 
30 de scriitori de origine ro
mână, între care Matei Căli- 
nescu, Virgil Nemoianu, Do
rin Tudoran, Dumitru Radu 
Popa, Andrei Codrescu, 
Andrei Brezeanu.

—. —
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S A INAUGURAT 
CONSULATUL 
ROMÂN DE IA 

SZEGED

DIN LUMEA INFORMATICII
Guvernul francez a a- 

nunțat lansarea unui pro
gram în valoare de 1,5 mili
arde de franci (250 milioane 
de dolari), în vederea alinierii 
la cerințele "erei Internet", 
relatează AFP. Programul 
prevede dublarea sumei de 
500 de milioane de franci 
(83 milioane de dolari) alo
cate de Franța dotării școlilor 
cu computere personale, a 
afirmat premierul Lionel 
Jospin. Sume similare vor fi 
alocate, 6ub formă de capital 
de risc, firmelor din domeniul 
industriei informatice, pre
cum și mai multor proiecte 
finanțate de diferite minis
tere. Jospin a sugerat lansa
rea unei dezbateri publice 
privind problemele legate de 
dezvoltarea rețelei Internet, 
afirmând că în acest dome
niu soluțiile rru pot fi impuse 
de către autoritățile publice. 
"Până în vara acestui an, în 
fiecare școală va fi organi
zată o dezbatere pe această 
temă, urmând să fie identifi
cate necesitățile în ceea ce

privește echipamentele și 
rețelele pentru fiecare in
stituție în parte", se arată în 
proiectul elaborat de guver
nul francez.

Alte domenii vizate de 
programul guvernamental se 
referă la dezvoltarea comer
țului electronic, elaborarea 
unei politici culturale și la 
stimularea inovației în do
meniul industriei. în anii '80, 
Franța a introdus, pentru 
prima dată în lume, sistemul 
minitel, dar numărul utili
zatorilor Internet nu este 
foarte mare. în luna iunie a 
anului trecut, în Franța e- 
xistau numai 322.000 de uti
lizatori Internet, în timp ce în 
Europa numărul total al utili
zatorilor se cifra la 3,96 mili
oane, iar în Statele Unite la 
10,93 milioane. în luna iulie 
a anului trecut, numărul utili
zatorilor a crescut cu 70%. 
Cotidianele naționale și re
vistele franceze publică în 
mod regulat articole și pagini 
dedicate tehnologiei infor
matice, iar firmele de pu

blicitate își fac un titlu de 
glorie din a avea pagini 
Internet, comentează AFP.

Jospin a afirmat că este 
extrem de important ca 
francezii să fie convinși de 
importanța tehnologiei in
formatice, precizând că a- 
ceasta reprezintă "un motor 
pentru dezvoltare și crea
rea de noi locuri de mun
că". în prezent, în Franța, 
12,4% din forța de muncă 
este afectată de șomaj, iar 
economia trece printr-o 
perioadă de recesiune. în 
Statele Unite, tehnologia 
informației a asigurat, in 
ultimii cinci ani, aproximativ 
o treime din creșterea eco
nomică și a dus la crearea 
unei treimi din noile locuri 
de muncă. "Nu există nici 
un motiv pentru care să nu 
se întâmple același lucru și 
în Franța", a afirmat minis
trul francez al Finanțelor, 
Dominique Strauss-Kahn.

MEDIAFAX
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Președinții României și Un-1 
gariei, Emil Constantinescu șl ■ 
Arpâd Gbncz, au participat, I 
marți, la inaugurarea Consu-1

■ latului General al României la ■ 
! Szeged șl la semnarea unui .
I protocol de înfrățire șl colabo-1 
| rare între Szeged și Timișoara. |

Ministrul român de Externe, ■ 
Andrei Pleșu, a apreciat drept1 
Important evenimentul inau-1 
gurării consulatului. "Ne-am | 
bucurat și când am văzut stea-. 
gul unguresc pe Consulatul ma- • 
ghiar din Cluj, Iar unii, mai ex-1 
centricl, s-au bucurat așa de i 
mult că l-au luat acasă", a spus J 
Pleșu. Șeful diplomației de la I 
Budapesta, Lăszlo Kovâcs, a | 
declarat că deschiderea consu- ■ 
latului va contribui la dezvol- J

I tarea cooperării transfrontaliere, I 
la creșterea colaborării trilate-1 
rale România-Ungaria-Croația, . 
care se află în stadiu de proiect, • 
precum și la dezvoltarea cola-1 
borărli în cadrul euroregiunii ■ 
Dunăre-Mureș-Tisa.

Protocolul de înfrățire și I 
colaborare între Szeged și Timi-" 
șoara este un demers în plus 
pentru crearea euroregiunii 
menționate. Documentul se re- 

. feră la colaborarea economică, 

. în principal în ceea ce privește 
I stimularea comerțului și spri- 
| jinirea acțiunilor de creare a
■ zonei libere economice între ■ 
! județele Timiș și Csongrâd. De * 
I asemenea, protocolul Szeged-1 
| Timișoara se referă, între altele, |

ila colaborarea în domeniul pro- ■ 
tecției și sprijinirii minorităților, în 1 

| domeniile religios, umanitar, | 
■ administrativ și științific. Docu-1 
J mentul prevede că din cadrul . 
I relațiilor de fraternitate dintre I 
| cele două orașe fac parte numai | 
■ acțiunile care se desfășoară cu ■ 
^știința celor doi primari.
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“AFACEREA LEWINSKY" NU ARE IMPACT ASUPRA DECIZIEI
PREȘEDINTELUI AMERICAN REFERITOARE LA IRAK» 

Scandalul sexual în ca
re se zbate, de aproape o 
săptămână, președintele 
american Bill Clinton nu va 
avea nici un impact asupra 
deciziilor acestuia referi
toare la Irak, a anunțat 
Casa Albă, citată de AFP.

Purtătorul de cuvânt al

Casei Albe, Michael 
McCurry, a declarat că pre
ședintele Clinton a purtat 
mai multe conversații te
lefonice cu lideri din stră
inătate pe marginea crizei 
din Irak, dar a refuzat să 
precizeze conținutul a- 
cestora.

Din ce în ce mai multe 
voci, mai ales din Irak, susțin 
că președintele american se 
pregătește pentru un atac 
militar asupra Irakului, pen
tru a le distrage atenția com- 
patrioților săi de la acuzațiile 
de adulter și obstrucționare 
a justiției care i se aduc.

McCurry a precizat, 
însă, că hotărârea SUA de 
a-i convinge pe irakieni să 
permită echipelor de in
spectori ai ONU pentru 
dezarmare să-și desfă
șoare nestingheriți acti
vitățile este anterioară 
scandalului Lewinsky.
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MĂNĂSTIREA AGAPIA

"NUMĂRUL UNU" AL
FILMULUI FRANCEZ

PULBERE DESTELE'^
* * * * ★

• Marele scriitor argen
tinian Jorge Luis Borges și-a 
trăit - orb - ultimii 30 de ani ai 
vieții. în acești ani a avut-o 
alături pe Maria Kodama - pre
zență stranie lângă un scriitor 
straniu -, femeia despre care 
Borges scria: "Maria și cu 
mine am împărțit bucuria și 
surpriza de a descoperi su
nete, limbaje, amurguri, orașe, 
grădini și oameni, toate di
ferite și, în același timp, u- 
nice." Cu un an -înainte de 
moarte, Borges a plănuit să se 
căsătorească cu Maria 
Kodama, rudele lui Borges 
obiectând împotriva acestei 
căsătorii. Ultima ofensă adusă 
lui Borges a fost aceea că el a 
descoperit că propriul său cont 
la bancă - la care familia lui 
avea acces - fusese lichidat 
aproape în totalitate, cu câtva 
timp înaintea căsătoriei. Aflând 
a’cest lucru, Borges și-a modi
ficat testamentul, lăsându-i 
Măriei Kodama întreaga sa 
avere. Celorlalți le-a lăsat doar 
"spațiu suficient în mormântul 
din cimitirul Racoleta". Borges

L.________________________________________________________________________J

Unul dintre actorii care au 
dominat ecranul francez în ulti
mele decenii, atingând cotele 
cele mai înalte ale popularității, 
a fost Alain Delon, născut la 8 
noiembrie 1935, în orașul 
Sceaux-Departamentul Seine, 
După 
câteva 
experi
ențe de 
viață, își 
încearcă 
"norocul" în film, debutând în 
comedia "Quand la plume s'en 
mele" ("Când se amestecă fe
meia") - 1957, în regia lui Yves 
Allegret.

Fiind dotat cu un tempe
rament "vulcanic", o fotogenie 
deosebită și capacitatea de in
terpretare a diferitelor roluri, 
este foarte repede remarcat, 
având "privilegiul" ca din start să 
beneficieze de îndrumările ma
rilor regizori francezi. Așa va 
apărea în "Le Felins" ("Felinele") 
-1963, regia Rene Clement, sau 
"Diaboliquement votre" ("Al 
vostru diabolic") - 1967, ultimul • 
fifm al regizorului Julien Duvivier.

■

{Jn^uznța [unii aiu^a sănătății
întregul univers este în ne

contenită mișcare echilibrată și 
armonioasă. în acest circuit 
etern, toate formele și feno
menele astrale depind unele 
de altele, influențându-se reci
proc. în natură totul se naște, 
crește, ajunge la maturitate, 
apoi moare, pentru a apărea la 
viață sub o formă asemănă
toare, urmând același ciclu. 
Alinierea vieții noastre la rit
murile naturii poate contribui la 
prevenirea bolilor și întărirea 
sănătății.

în decursul mileniilor, ome
nirea a căutat să cunoască 
legile și ritmurile naturii pentru 
a trăi în armonie cu ea, asigu- 
rându-și, astfel, supraviețuirea. 
Datorită simțurilor instinctive 
ale oamenilor din trecutul înde
părtat, mult mai dezvoltate 
decât ale celor din zilele noas
tre, prin percepția și experiența 
acestora, s-au putut descoperi, 
încă din vechime, anumite fe
nomene și legi naturale cu pri
vire la alternanța anotimpurilor, 
la Lună, Soare și la poziția 
constelațiilor precum și influ
ența lor asupra sănătății oame

Foarte curând devine 
"specialist" al genului polițist 
și de acțiune cu "Les Aven- 
turiers" ("Aventurierii") - 1966, 
regia Robert Enrico, "Le Clan 
de Siciliens" ("Clanul sicilie
nilor" - 1969, regia Henri Ver- 

n e u i I ), 
sau "Bor- 
salino" și 
"Borsali- 
no et Co" 
- 1976, 

ambele în regia lui Jacques 
Deray.

Solicitat de producătorii de 
peste ocean, toarnă filmul po
lițist "Once the Thief" ("A fost 
cândva hoț") -1965, regia Ralph 
Nelson și western-ul comedie 
"Texas, Across the River" 
("Texas, dincolo de râu") -1966, 
în regia Iul Michael Gordon. 
Deseori presa mondială îl evo
că, stațiile de televiziune îi difu
zează filmele, iar el - în anii din 
urmă, continuă o nouă "carieră" 
- cea de ... om de afaceri în 
producția de parfumuri.

Adrian CRUPENSCH/
------- J

f f

nilor. Medicii antichității urmă- 
reau cu strictețe sincronizarea 
poziției Lunii cu evoluția bolilor. 
Hipocrate, părintele medicinii, 
era convins de influențele for
țelor lunare asupra sănătății.

în ultimele decenii, datorită 
dezvoltării științei medicale 
moderne, influențele datorate 
poziției Lunii au fost date uitării 
și au împins cunoștințele ante
rioare în domeniul superstiției. 
Cunoștințele tămăduitoare ale 
strămoșilor noștri, bazate pe 
acțiunea ritmurilor Lunii, și 
care au fost verificate în prac
tica terapiei naturiste în de
cursul mileniilor, nu se bucură 
azi de o recunoaștere oficială 
deoarece nu pot fi fundamen
tate prin metodele științifice 
actuale. Știința viitorului va 
elucida această problemă spre 
a nu ignora ce a fost valabil 
timp îndelungat în antichitate.

în timpul orbitei sale de 28 
de zile în jurul planetei noastre, 
Luna își menține aceeași față 
înspre Pământ. Când ajunge, 
însă, între Soare și Pământ, 
fața Lunii este acoperită de 
întuneric și deci nu este vizi

r 
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® încrederea în viață ne-o dă perspectiva. Tot ce-i departe pare mai 
mic decât noi.
® A murit străpuns de Cornul Abundenței.
® Risipa pe care o face omul aq este gunoiul în care va scotoci 
mâine.
® Am multe motive să fiu fericit. Aceleași care mă fac să fiu I 
nefericit.

Decorațiile, pe piepturile generalilor, sunt semne de avertizare. ■ 
Toată viața a trăit cu spaima că ziua de mâine nu va veni la întâlnire. ' 
Sunt și ratați uriași, cărora visele celor mici nu le ajung nici până 

genunchi.
Oare câți oameni au coșmaruri când visează adevărul?
Aseară m-am făcut cui, se plânse, mahmur, ciocanul.
Și lucrurile inutile au meritul lor. Scot mai bine în evidență lucrul 

de valoare.
® La umbra unui mare adevăr își găsesc loc o mulțime de minciuni 
mititele.
® Tăcerea - un aerodrom de pe care decolează, adesea, supersonicele. ■ 

Constantin GAVRILĂ - GAVCO 1 
__________________________________________________ J

®
®
® 
la
®
®
®

©Psihiatrul către pacientul 
cu probleme în căsnicie:

- Ai ajuns acasă târziu. 
Soția te sărută; îți pune ceva 
de băut și-ți servește o cină 
excelentă. La ce te gândești în 
prima fază? 1

- Că am greșit casa...

bilă, fază denumită Lună 
nouă. După câteva ore de la 
ieșirea din această fază, ea 
apare ca o seceră, luna este 
în creștere, deplasându-se 
astfel în spațiu timp de 14 
zile, pentru a ajunge în faza 
de Lună plină, deosebit de 
luminoasă, după care intră în 
faza de descreștere, apărând 
tot ca o seceră, dar întoarsă, 
călătorind timp de două săp
tămâni pentru a deveni Iar 
Lună nouă.

Pe durata de 28 de zile a 
orbitei sale în jurul Pămân
tului, Luna trece prin toate 
cele 12 constelații denumite 
zodii (Berbec, Taur, Gemeni, 
Rac, Leu, Fecioară, Balanță, 
Scorpion, Săgetător, Capri
corn, Vărsător, Pești), dar 
rămâne doar 2-3 zile în fie
care din ele. Pozițiile Lunii în 
aceste semne zodiacale de
termină influențe speciale 
asupra regiunilor și organelor 
corpului uman, ca și asupra 
tuturor viețuitoarelor Pămân
tului (plante și animale).

_ va urma - 
tng. Tra/an /acob - Orăștie
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©Medicul legist o întreabă pe 
soția celui decedat:

- Nu vi s-a părut nimic sus
pect atunci când soțul dumnea-_ 
voastră a murit?

- Ba da. Ml s-a părut ciudat că 
după 20 de ani de căsnicie și-a 
dat ochii peste cap și a spus: "Ah, 
Viorica, inima meal"

Culese șl prelucrate de 
Iile LEAHU

Un mărgăritar al văilor și 
culmilor Carpaților Răsăriteni îl 
constituie Mănăstirea Agapia, 
acolo unde istoria, cultura, ope
ra artistică, dar mai ales Cre
dința se îmbină atât de armo
nios.

De la Piatra Neamț spre 
Tărgu Neamț, la 39 de km, se^ 
desprinde șoseaua ce duce 
spre satul Agapia. Am ținut albia 
râului și după ce am înaintat 
spre inima muntelui, mănăstirea 
ne-a apărut dintr-o dată în fața 
ochilor, ca un miracol, o insulă 
albă de pace în marea liniște a 
verdelui odihnitor al pădurilor de 
brazi ce o înconjoară. în mijlocul 
incintei se înalță biserica, zveltă 
și frumoasă care închide în inte
rior o comoară inestimabilă de 
artă bisericească și româneas
că. Ea a fost ctitorită de Hatma
nul Gavriil Coci, fratele Domnito
rului Vasile Lupu, către miezul 
veacului al XVII-lea.

Mănăstirea Agapia, la ora 
vizitei noastre, era înțesată de 
vizitatori și credincioși veniți 
pentru o rugăciune, o spove
danie, o donație, dar și pentru 
ceea ce de mai bine de un veac 
stârnește interes: pictura din 
interiorul bisericii. Icoane mari și 
mai mici, ori pe vaste suprafețe 
ale pereților, ilustrează elanul 
tânărului Nlcolae Grigorescu 
care, în dlstonanță cu vârsta sa 
(20 de ani), și-a desăvârșit ope
ra de până atunci, operă care se 
înscrie în Istoria artei religioase 
române din sec. al XlX-lea.

s-a căsătorit și a murit 
câteva săptămâni mai 
târziu... ♦Dintotdeauna m-a 
fascinat "cum sună" unele 
ntme străine, întrebându- 
mă ce-o fi însemnând acel 
nume în traducere. Făcând

"săpături" - prin timp - aflu că 
Bach înseamnă, de fapt, oâz 
râu. lui Strauss, se poate 
spune în românește buchet, 
că lui Schiller îi corespunde 
românescul Luciu. lui 
Wagner - notar, lui Hegel - 
buhai. Nu-i interesant de 
aflat că, spre exemplu, 
Corneille înseamnă cioară. 
Racine e rădăcină, și că 
Bardot este egal în româ
nește cu catâr? ♦ Vestitul 
cibernetician Marwin Minsky 
socotea că există o singură 
barieră pe care mașinile, 
oricât de perfecționate ar fi, 
nu o vor putea trece:

De la 1803, călugării care-și 
îndeplineau chemarea aici au 
fost mutați șl mănăstirea a fost 
populată cu călugărițe. O dată cu 
venirea lor, viața monahală de la 
Agapia dobândește o nouă înfă
țișare. Aici a luat naștere prima 
școală primară laică pentru fete 
atestată documentar în țara 
noastră. Tot atunci s-a înființat și 
o școală pentru călugărițe unde 
învățau să scrie șl să citească, 
iar lângă aceasta s-au construit 
ateliere unde măicuțele lucrau 
cusături, hramuri, chilimuri și 
cusături de veșminte arhierești, 
așa cum prevedea hrisovul.

Frumusețea peisajului în
conjurător cât și liniștea care-i 
atât de propice creației artistice 
au atras încă de pe la mijlocul 
secolului trecut mulți scriitori și 
oameni de artă. Vară după vară, 
ani în șir, și-au petrecut vacan
țele aici Delavrancea, I.L. Cara- 
giale, Vlahuță, Eminescu, 
Creangă. Aici au creat Ionel 
Teodoreanu și G. Ibrăileanu și 
tot aici și-au dat obștescul sfâr
șit lulia Hașdeu șl Duiliu Zamfi- 
rescu. Asta ca să-i amintesc 
doar pe câțiva dintre cei "mari" 
care au scris despre Agapia ca 
despre ceva măreț șl unic.

Am părăsit Agapia ca pe un 
loc pe care l-am simțit aproape 
de sufletul nostru, un loc minu
nat de artă și rugăciune pe care 
nu-l poți uita. Am continuat seria 
vizitelor noastre cu Mănăstirea 
Neamțului.

/na JURCONE

--------—-------------- —---------—-------- ,

UMORUL. Râsul aparține 
exclusiv omului. Și îndoiala, 
aș mai adăuga... • Marii 
oameni ai lumii au fost și 
rămân sub lumina ne
cruțătoare a gloriei lor. 
Unde-i mare lumina e mare 

și umbra. Totul este în ex
tremă: și calitățile și defec
tele. Rosebery avea drep
tate, referindu-se la Napo
leon - cel mai uluitor destin 
al istoriei -: "Napoleon a dus 
la infinit ceea ce până la el 
era socotit ca limită extremă 
a minții și energiei 
umane."» Parcă fiecare 
carte ar trebui să poarte 
drept motto aceste cuvinte 
din "Predoslovia Pravilei lui 
Vasile Lupu": "Să nu se uite 
că a scris mână de lut, su
pusă greșelii."

Hie LEAHU
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ORIZONTAL: 1) Elemente de dezghețare a 
atmosferei familiale; 2) Decor de abundență 
hibernală, învăluit în stele reci - Termostat 
hibernal cu tratament local; 3) Agent de 
intervenție pentru realizarea unor legături la 
rece- Popasul imuabil al unui măr legendar - 
Refrenul optimist al promisiunilor de revedere; 4) 
Ascete cu aplicație tipic rebusistă! - Coboară 
ușor, ca fulgul în zbor - Daruri desprinse din 
pomul de iarnă (sg.); 5) Ritm de deplasare pe 
pârtii hibernale - Soare cu dinți dătător de viață 
florilor de mină; 6) Toboganul natural al 
sezonului hibernal; 7) Liant gramatical pentru 
lipit contrariile - Prinși de vii și despuiați în toiul 
iernii; 8) Spărgător de viață în apele apropierii - 
Zonă floricolă cu regim de protecție hibernală - 
Succintă prezentare a unor unități de măsură!; 9) 
Lucru de suprafață pentru pârtii de bob - 
Generator sprințar al dezghețării atmosferei (pl.); 
10) Cristal de gheață spart de impactul cu 
vorbele - Formulă agrestă de conchidere a 
conformismului.

VERTICAL: 1) Comprimat natural pentru sezonul hibernal; 
2) Companie binefăcătoare ce topește gheața ambientală 
(mase.) - Iarnă mohorâtă peste întinsul inimii; 3) Zvelt 
participant la întreprinderi punitive - Piesă jucată cu aptomb într- 
un decor hibernal - Podoabe tradiționale ale pomului de iarnă 
(sg.); 4) Apaș indigen cu girul nostimadei de familie - Munte de 
gheață topit de căldura cuvintelor; 5) Specialitate sui-generis de 
înghețată extra (pl.); 6) Locatar permanent al etajelor mai mereu 
înverzite - Floare de colț născută pe zăpada unui surâs; 7) 
Poeticul decor pentru o "Iarnă pe uliță"; 8) Se întoarce, într-un 
fel, la mesadă! - Oază familială în pustiul rece al iernii - Răspuns 
stereotip la un chestionar medicali; 9) Cadru natural de pârtii cu 
perspective funeste - Șuviță argintie pe creștetul înzăpezitei 
Terra; 10) Săgeată vie pe drumuri veșnic troienite - Material 
original pentru armuri hibernale pastorale.

DICȚIONAR: AȘE, LET.
Vasile MOLODEȚ

Dezlegarea careului "PARCURSURI" apărut în ziarul 
nostru de sâmbăta trecută:

1) PREVĂZĂTOR: 2) RATIFICARE; 3) EPATA - ETAC; 4) 
PAPARĂ - ATU; 5) ACELAȘI - OP; 6) Rl -1 - ILARE; 7) ATĂTA 
- IB - R; 8) TARA -ACUTĂ; 9) OTEȚIT- RAR; 10) RETIPĂRIRE.

■ 1 NEGRU: Rd4. s
! Soluția problemei din numărul trecut * 

I* 1. Cce4 Rd4; 2. Dc5 / *

|| 1. ...Rf4; 2. Dg5 4 î
|| 1. ... Rd5; 2. Dd6 / ț

1. ...Rf5; 2. Df6 f !
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I Cuvântul liber 31 IANUARIE -
1 FEBRUARIE 1998

ANIVERSARI

• La botezul celui de al doilea 
vlăstar al familiei Piper Sorin, 
mama, tata și toți cei care îl 
iubesc pe micuțul ANTONIO, îi 
doresc să crească mare și 
voinic! ( 0937 )

• Cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani, pentru Martin Ionica, din 
partea fiului Marius, norei Dana 
și soțului loan "La multi ani!" 
(0482)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI
• Vând apartament 3 

camere, garaj. Tel. 626560, sau 
221923, după ora 18 ( 40221 )

• Vând casă, ultracentral, 
deosebită, toate facilitățile, ideal 
sediu firmă, acces două străzi, 
garaj dublu, anexe, curte gen 
parc. Tel. 217530 ( 40241 )

• Vând casă, trei camere,
gaz, teren 800 mp, Hunedoara, 
vizavi de Castel, ideal pentru 
privatizare, preț informativ 
26000 DM. Informații tel. 057 
222657 ( 40221 )________

• Vând spațiu comercial, 
deosebit, pentru producție sau 
comerț (380,gaz),pe strada 
Viorele. Informații tel. 092/ 
318205 , 054/720957 (0424)

• Vând grup electrogen 38 
kW, stare foarte bună, puțin 
rulat. Tel. 715214 (0419)

• Vând cazan încălzire cen
trală, pe gaz Vaillant, asigur 
montaj. Tel. 092/701072, 
723908 (0418)

• Vând foarte convenabil 
circular, 220/2,5 kW, motor 380/ 
2,5 kW, tel. 651584 (0313)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament două camere. 
Relații puteți obține la tel. 
214428 ( 40707 )

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial, zonă centrală. Deva 
tel. 230612 ( 40232 )

• Caut pentru închiriere 
(asociere) spațiu comercial, 
aproximativ 80 - 100 mp, zonă 
centrală sau ultracentrală. 
Oferim 20 $/ mp. Tel. 225920, 
int. 158 ( 40230 )

• Caut de închiriat Dacia, 
preferabil break, preț negociabil. 
Tel. 231399 ( 440709 )

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm cu carnet de 
muncă contabil, salariu atractiv, 
cunoștințe operare pe calcula
tor. Tel. 233508 (40212 )

DIVERSE

• SC Iris Binale SRL 
Hunedoara anunță deschi
derea disco-barului situat pe 
bdul Dacia, nr.14 (0422)

• Asociația Familială " Gîrna 
Mona" Dobra funcționează în 
baza autorizației 14532/1998 cu 
activitate de comerț. ( 40226 )

<£' COMEMORĂRI

• Au trecut 7 ani, suflet bun și 
curat, îngerii să fie cu tine

•...

ALEXANDRINA 
IONESCU

din Brad. Chipul tău frumos 
va fi mereu în inimile noastre. 
Soțul Gheorghe, fiicele Coca și 
Dana, ginerii Ion, Ghiță, nepoții 
Rareș, Cătălin și Cătălina. 
(40118)____________________

• Au trecut 6 săptămâni de 
când a plecat dintre noi, la 
numai 21 de ani, scumpul 
nostru fiu

SERAFIN-EMIL POPA
Nu te vor uita niciodată tata 

Serafin, mama Emilia, fratele 
Claudiu și bunicii Nicolae și 
Cornelia din Banpotoc. îngerii 
să fie cu tine EMILE .dragă ! 
(40706 )

• Cu nespusă durere, soția 
Miorița anunță împlinirea a 40 
zile de la decesul fulgerător al 
iubitului ei soț

IOAN AXENTE BOZEȘAN
pictor scenograf, profesor, 

pictor bisericesc, la numai 68 
ani. Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 1 februarie 
1998, la biserica din b-dul 
Bălcescu, ora 12. Pe această 
cale mulțumesc iubitei noastre 
fine, dr. Vintilă, iubiților cumnați, 
iubiților nepoți, rudelor, finilor, 
prietenilor de o viață, vecinilor, 
Uniunii Artiștilor Plastici Deva, 
Teatrului de Estradă Deva, 
clasei a ll-a a Liceului de Muzică 
"Sigismund Toduță", pentru că 
au fost alături de mine la 
cumplita încercare. ( 40708 )

• Duminică 1.02. 1998 se 
mplinesc doi ani de când cel

mai iubit soț, tată, socru, bunic

EUGEN PRISECARU 
(JAN)

ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Chipul lui blând va 
rămâne veșnic alături de noi. 
Dumnezeu să-l odihnească!
Familia ( 40710 )

• La împlinirea unui an de 
la trecerea în neființă a celei 
care a fost minunata noastră 
colegă,

prof. ANIȘOARA HOGYES

plecată dintre noi în miezul 
vieții, noi profesorii Liceului 
teoretic "Aurel Vlaicu" Orăștie 
ne exprimăm regretul de a nu 
o mai avea printre noi. Vorba 
ei și zâmbetul ei bun ne stăruie 
în minte. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! (0483)

• Pe data de 2 februarie se 
împlinesc cinci ani de când 
ne-ai părăsit dragul nostru 
prieten

MIȘA KLEIN

Lacrimi și flori pe 
mormântul tău. Silvia și Mircea 
Rednic. (0420)

• Familia și prietenii cu 
adâncă durere amintesc că 
luni, 2 februarie 1998, se 
împlinesc șase săptămâni de 
la trecerea în neființă a celui 
care a fost

ATILA MONOSTORI
Vei rămâne veșnic în 

amintirea noastră. (0423)

• Fratele Țel Ionel și 
nepotul Dorian mulțumesc 
colegilor de serviciu, rudelor, 
vecinilor, prietenilor, consă
tenilor, domnișoarei învăță
toare, colegilor de clasă și în 
mod deosebit colectivului de 
muncă de la SC Elco SA Deva, 
care au fost alături de noi și 
l-au condus pe ultimul drum 
pe cel care a fost frate și părinte

TEL SAVU DORIAN.»
(40229 )

• Danil Cornea - soț, copiii 
Dana și Dănuț mulțumim celor 
care au fost alături de noi în 
clipele grele, în mod special 
conducerii și colegilor de la 
Romtelecom Deva, con
ducând pe ultimul drum pe 
cea care a fost

EMILIA CORNEA
Odihneascâ-se în pace ! 

(40237 )

ÎNCERCARE  tȘli TĂ DC MAJORARE A I
I SAIARRLOR PERSONALULUI SANITAR |
i Reprezentanții Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale 
| (MMPS) și cei ai sindicatelor
■ din sănătate au eșuat în încer- 
I carea de a stabili un procent de 
I majorare a salariilor perso- 
1 naiului sanitar. MMPS a fost de 
| acord să'susțină, în ședința de
■ Guvern, majorarea salariilor din 
I sănătate cu un procent cât mai
■ apropiat de cel de 100 la sută, 
1 solicitat de sindicate, a decla- 
| rat, pentru MEDIAFAX, Marius 
. Petcu, președintele Federației 
î Sanitas. El a adăugat că, inițial,

I ministrul Muncii, Alexandru
Athanasiu, a propus o majorare 

I salarială de 42 la sută (mai 
1 mică cu opt procente decât pro- 
| punerea Ministerului Sănătății), 
■ ofertă care a determinat protes- 
I te vehemente din partea sindi- 
L 

«KIENȚIILE DE PUBlKITffTE 
"CUVÂNTUL LIBERss

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

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

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel.716926);
* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la sediu! 

S.C."MERCUR";
* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul “Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiul secției foto). 

Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe rezonabile, publicarea 

cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 
SC "CORA" SA HUNEDOARA

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 
16.02.1998, ora 14,00, la Clubul Siderurgistul, sala mică.

Ordinea de zi a Adunării generale este următoarea:
1. Prezentarea programului de restructurare a SC "Cora" SA.
2. Lista activelor propuse la vânzare.
Acționarii pot încredința procură de reprezentare specială 

eliberată de la sediul societății, care după completare și semnare se 
va depune la sediul societății, până la data de 11.02.1998.

în cazul în care Adunarea Generată a Acționarilor nu va fi r
statutar constituită se va reprograma în data de 01.03.1998, ora 
14,00, la Clubul Siderurgistul, sala mică.

Informații suplimentare la sediul societății, din bdul Dacia, nr.9, 
KbJ. A1-2, tel./fax 054/712244.’

S.C. "COEVINTKANS" S.A.
W Cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 

Vinde prin licitație publică următoarele mijloace 

^Autocamion R 8135 FMH 1 buc
III •Autobasculantă R 19215 DFK 2 buc 

Vinde de asemenea la licitație piese, sub- 
ansamble Materiale refolosîbile rezultate din 
dezmembrăm.

Licitația are loc în fiecare zi, de luni până vineri, 
ora 10, la sediul societății.

caliștilor participând la întâlnire.
"MMPS este pregătit pentru 

o etapă intermediară de creștere 
a salariilor în sănătate, dar nu 
este pregătit să accepte cererea 
noastră de calculare a retribu
țiilor bugetarilor pornind de la 
un coeficient unic de ierar
hizare", a afirmat liderul Sanitas. 
Potrivit lui Petcu, solicitarea de 
creștere a salariilor a fost 
discutată și cu reprezentanții 
Ministerului de Finanțe. Pentru o 
majorare salarială de 85 la sută 
ar fi nevoie de 500 de miliarde 
de lei, cerere pe care, potrivit lui 
Petcu, "Ministerul de Finanțe nu 
a refuzat-o în mod clar, ci a 
încercat să o negocieze".

Sindicaliștii din sănătate 
așteaptă decizia Guvernului în 
privința majorării salariilor lor.

Conform declarațiilor lui Petcu, | 
greva de avertisment a J 
Federației Sanitas, programată | 
pentru 2-6 februarie, va avea ■ 
loc, indiferent de hotărârea I 
luată de Guvern, urmând ca I 
oportunitatea amânării ori" 
organizării altor acțiuni să fie | 
analizată ulterior. Proiectul de . 
hotărâre privind majorarea sa- I 
tăriilor în sănătate este susți- i 
nut și de Asociația Rezideh- ' 
ților, care consideră că "nimic | 
nu este mai periculos decât un . 
medic sărac". într-un co- | 
municat remis agenției ■ 
MEDIAFAX, Asociația rezid’en- I 
ților arată că, în cazul nesolu-1 
ționării cererii de majorare a ‘ 
salariilor, "își rezervă dreptul | 
de a iniția acțiuni de protest". ■ 
(MEDIĂFAX) ' I

J

• Vând spațiu comercial,
piața Obor, Hunedoara, 24 
mp. Informații tel. 711432 
(0421)____________________

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1997, noiembrie, 
4000 km la bord. Tel. 212724 
(40197)

• Vând Ivkco Turbo Daily 
1987, 8+1, înălțat, preț 10.000 
DM. Tel. ' 057222374, 
057241585, seara ( 40213 )

• Vând Fiat 1300 și piese de 
schimb . Tel. 221229 ( 40219 )

• Vând tractor U 650, 
înmatriculat, cu plug și remorcă. 
Informații Beriu nr. 82, tel. 
646154, după ora 19. (0475)

• Vând Dacia papuc mixtă, 
închisă, preț negociabil. Tel. 
241860, Orăștie. (04884)

• Vând convenabil SRL. Tel. 
623619, după ora 16. ( 40211 )

• Vând : bar inox cu agregat 
bere, mese și scaune plastic, 
malaxor și robot carmangerie, 
dulap frigorific, Ford Escort 
1990, catalizator, Honda 1986, 
vama neachitată-ambele, ele
vator auto. Tel. 621111, 221594 
( 40217 )

• Vând cherestea brad 25 mc 
pentru cabană, mașină 
înghețată trifazic. Tel. 215725 
(40233 )

• Vând magnetofon pro
fesional Akai 635 DB, Akai GX 
4000, amplificator Akai-AMU- 
41, pickup NZC-150, stereo, 2 
boxe difuzoare pentru discotecă, 
banchete, benzi de magne
tofon. Tel. 215437 ( 40234 )

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

• Vând fasole uscată. Tel. 
030444484, Fălticeni (OP)

• Vând chioșc aluminiu, 52 
mp, bar plus ABC, negociabil. 
Tel. 054/714050 (0416)

• Vând stație radio-emisie 
Thomson, multiple anexe. Tel. 
054/242892 (0485)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 
lei),video, satelit. 092/368868
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« Banca Comercială 
Română

■’ Sucursala Deva
Vinde prin licitație publica următoarele 

mijloace fixe:
® un autoturism ESFERO
® două camioane AVIA
toate an fabricație 1996, în termen de 

garanție.
Licitația are loc în data de 4 februarie 

1998, ora 11.
Informații la Banca Comercială 

Română Deva, Oficiul juridic și Ia 
Tribunalul județean Deva, biroul Executor 
judecătoresc.

/' : ------ X

/^Societate comercială^ 
românoisraelianâ

Angajează în condiții avantajoase:
O contabil
O gestionar activitate producție
O cofetar
Condiții: domiciliul stabil în Deva, experiență în 

domeniu, minimum s.tudii medii
O agenți vânzări
O supervizor vânzări (distribuție)
Condiții: vârsta maximum 3,5 de ani, minimum 

studii medii, persoană dinamică, organizator, 
perseverență.

Trimiteți curriculum vitae însoțit de foto pe 
adresa: Deva, str. Călugăreai, nr.14, până la data de 
9 februarie 1998.

V _ J

r
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
k

■Hii
i
i
i
i
i
i
i
i
i

y

Reamintim celor interesați că se 
reiau licitațiile pentru vânzarea de 

tractoare și mașini agricole, la 
sediul societății, în fiecare zi de 
vineri, ora 10, până la epuizarea 
stocului. Informații tel. 621052.

f S C. QUASAR S.A. DEVA^j
1 Bd. Decebal, bl. R, parter ■ 
' Angajează secretară, vârsta maximă 30 ani, ’ 
I cunoștințe operare pe calculator in programele I 
| EXCEL și WORD, studii medii. Cunoașterea limbii | 
■ engleze reprezintă un avantaj. Informații la ■ 
^telefonul 222999.

I. ÎNCADREAZĂ URMĂTORUL PERSONAL:
- 2 economiști cu studii superioare din care unul cu 

pregătire și experiență în domeniul agricol, vechime în
I muncă cel puțin 5 ani.

-1 contabil: studii medii
-1 referent: studii medii
II. ACHIZIȚIONEAZĂ PE BAZĂ DE ANALIZĂ DE OFERTĂ 

în condițiile Ordonanței nr. 12/1993 și HG 63/1994 
următoarele categorii de bunuri materiale:
-alimente: biscuiți, paste făinoase, gris, ceai, conserve 

de legume, arome alimentare, margarină, oțet, paste 
tomate, ulei, slănină;

1 - lubrifianți auto, piese de schimb și anvelope pentru
autovehicule, tractoare și utilaje agricole, acumulatori 
auto;

- materiale de construcții și instalații sanitare și 
i electrice;

- pompe, electropompe, motoare electrice;
- materiale P.S.I.;
- materiale de curățenie și igienă: săpun, sodă, 

detergenți;
- rechizite birou și articole de papetărie;
- tărâțe de grâu, orz, orzoaică pentru furaj.
Relații la sediul unității sau telefon 218920, în zilele de 

lucru, orele 9-14.00.
III. ACHIZIȚIONEAZĂ LA FERMA ȘOIMUȘ:
- bovine și porci grași pentru abatorizare - prețuri 

negociabile.
Informații la telefoane 625886; 668191.
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Direcția de
Telecomunicații

9

Hunedoara
vinde prin licitație publică următoarele:

- Autoatelier pentru lucrări în instalații 
jenergetice, la sediul Grupului de intervenție 
jauto - D. Tc. HD, situat în str. Orizont, nr. 35, j 
|în data de 09.02.1998, ora 10; I
j - Elemenți de calorifer rezultați dinj 
Idemolări, la sediul Of. Tc. Petroșani, în dataj 
Ide 16.02.1998, ora 12. I
I Relații suplimentare la tel. 204253 (Deva) și I 
1204238 (Petroșani). I

------------------------------------ \

S.C. QUASAR SA 
DEVA

liil.IM.il, Iii. K,|iiirler
Angajează ingi

ner softist, vechime 
minimă 5 ani, vârsta 
maximă 35 ani. Ofe
rim șansa afirmării 
profesionale și ma
teriale.

Informații la tele
fonul 222999.

k___________ _ _______ /

v ..................~..............................

Consiliul Managerial al
S.C. Retezatul W Ceva

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 18 februarie 1998, 
ora 11, la sediul societății din Deva, str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, 
cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea divizării societății
2. Modificarea statutului
3. Alegerea consiliului de administrație
4. Diverse
în cazul în care adunarea nu va fi legal constituită la prima convocare, se 

face o reprogramare în același loc și la aceeași oră, în data de 19 februarie 
1998.

Informații suplimentare la telefon 054/223630
t------------  —-  J

I

Societatea Comercială
„GERMISARA” S.A.

cu sediul în Geoagiu-Băi, str. Vilelor, nr. 7, jud. Hunedoara, 
organizează licitație publică deschisă cu oferte închise în plicuri sigilate, 
conform Legii 58/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
utilizarea în sistem leasing a următoarelor active:

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de 
pornire

Vila nr. 10 AIDA Cazare str. Vilelor nr. 10 
Geoagiu Băi

4.720.000 
lei/luna

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către 
cumpărător.

Licitația va avea loc pe data de 26 februarie 1998, ora 11.00, la sediul
S.C. GERMISARA S.A. Geoagiu Băi.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a 
doua ședință a licitației pe data de 10 martie 1998.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic 
de la sediul societății comerciale, între orele 10.00-12.00.

Alte relații privind activele ce urmează a fi licitate se pot obține de 
la directorul societății, dl prof. Pintea loan, tel. 054-648124.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul 
societății până în ziua licitației, ora 10.00, documentele prevăzute de 
legislația în vigoare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul 
nr. 251101102229000134006, deschis la Banc Post Geoagiu Băi, taxa de 
participare de 1.000.000 lei și vor face, în momentul participării la licitație, 
dovada consemnării la dispoziția societății comerciale organizatoare a 
garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă în prețul de 
pornire a licitației, urmând ca acesta să fie vândut cumpărătorului 
activului conform prevederilor legale în vigoare.

liil.IM.il
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Topuynifii îsi cer drepturile PSDR nu dorește noi fotolii în Executiv
Așa cum am mai relatat în 

ziarul nostru nr. 2063, zilele 
trecute sindicatul de la Oficiul 
de Cadastru Agricol și Orga
nizarea Teritoriului Agricol 
Deva a avut o întâlnire la 
Prefectură în scopul obținerii 
unor drepturi salariale și 
diurne cuvenite, neîncasate 
la timp din cauza nealocării 
fondurilor necesare acestei 
instituții bugetare. în final s-au 
găsit resurse, acestea sosind 
la trezorerie și s-a aplanat 
conflictul, însă persistă ne
mulțumirile legate de grila de 
salarizare ce se aplică în 
prezent. Din spusele liderului 
sindical, dna Rafila Radu, am 
înțeles că, nu peste multă 
vreme, va avea loc o întâlnire 
pe țară - la Ploiești, a 
reprezentanților sindicatelor 
din toate oficiile, prilej cu care 
vor fi luate în discuție, pe 
lângă alte probleme specifice 
muncii în acest profil, as
pectele legate de stabilirea 
unei noi grile salariale, care 
să reflecte mai bine locul 
cuvenit activității topografilor 
și cartografilor în ansamblul 
angrenajului economic al țării, 
mai ales în conjunctura actu
ală când aportul acestor pro
fesioniști este decisiv la fina
lizarea aplicării Legii 18/1991 
și apoi a Legii 169/1997, care 
completează și modifică 
legea anterior amintită.

Abordând și unele situații 
concrete din teren, la întâl
nirea de la Prefectură, sin
dicaliștii au adus în discuție o 
serie de neajunsuri cu care 
se confruntă, dincolo de 

salariile rămase mult în urmă 
față de alte categorii de buge
tari. Dacă până acum s-a reu
șit să fie eliberate peste 77 la 
sută din titlurile de proprietate 
ce trebuie emise și înmânate 
în județul nostru, aici se regă
sește, fără îndoială, aportul 
deosebit al salariaților de la 
OCAOTA, care s-au implicat 
efectiv în realizarea măsu
rătorilor și întocmirea 
documentațiilor necesare în 
vederea emiterii titlurilor. între 
neajunsurile semnalate am 
reținut că există încă nume
roase situații în care organele 

' NEMULȚUMI Dl '
LEGATE DE GRILA 
de salarizare^ 

locale, respectiv primăriile și 
comisiile stabilite pentru 
aplicarea Legii 18/1991, nu-și 
îndeplinesc cu conștiincio
zitate atribuțiile ce le revin. în 
context este de reamintit că n- 
au fost și nu sunt cazuri izo
late situațiile în care topografii 
se văd singuri, neajutorați de 
nimeni în teren, deoarece 
după ce și-au văzut sacii în 
căruță, adică și-au rezolvat 
interesele personale și pe 
cele ale protejaților, membrii 
unor comisii n-au mai con
simțit să participe la acțiuni, 
iar primăriile s-au eschivat să 
mai delege însoțitori, făcând 
astfel ineficientă munca 
topografilor, cu toate că la ei 
se mai menține încă în vi
goare un sistem de normare, 
fapt ce nu se mai întâlnește la 

alte profesii bugetare. Greu 
de înțeles este și modul 
cum se face repartizarea 
fondurilor bănești, întrucât 
prestatorii - cei ce nu sunt 
încadrați la OCAOTA, bene
ficiază de plata oportună a 
serviciilor, în vreme ce 
pentru cei direct implicați nu 
se prevăd în buget toate 
sumele necesare, așteptân- 
du-se rectificările. Ca ur
mare, se impune ca pornind 
de la neajunsurile întâm
pinate, să se remedieze 
toate deficiențele, progra
mând volumul cheltuielilor 
la nivelul nevoilor reale.

în același timp se cere și 
o protecție a acestei pro
fesii, constatându-se că de 
multe ori organele locale 
alimentează ideea că ne
mulțumirile create în rândul 
proprietarilor de pământ se 
datoresc în exclusivitate 
celor ce au efectuat măsu
rătorile și au transpus pe 
hărți localizarea parcelelor, 
astfel de intrigi aruncând o 
lumină nefavorabilă și dis
creditând prestigiul topo
grafilor, în contradicție 
flagrantă cu realitatea.

Este notabil faptul că, 
trecând peste multe neca
zuri și greutăți de felul celor 
semnalate, direcțiile de spe
cialitate - fond funciar al 
Prefecturii și cea pentru 
agricultură și alimentație - 
și-au reafirmat sprijinul total 
și disponibilitatea de a sus
ține acțiunile topografilor 
pentru câștigarea drep
turilor ce li se cuvin.

Nicolae TfRCOB

Conferința de presă 
desfășurată ieri la sediul 
PSDR din Deva a adus în 
discuție actuala situație 
prin care trece România.

Dl deputat Dumitru 
Ifrim a apreciat prezenta 
criză politică drept 
"rezultatul unor interese 
de grup și al orgoliilor. 
PSDR a încercat o me
diere a conflictului dar 
fără nici un rezultat, 
fiecare dintre părți - PD 
și PNȚCD - rămânând 
pe poziții."

Chiar dacă miniștrii
PD nu vor mai ocupa foto
liile stabilite prin pro
tocol, a mai precizat 
deputatul Dumitru Ifrim, 
PSDR nu va avea 
pretenții la nici un post 
ministerial întrucât noii 
miniștri ce vor fi propuși 
după plecarea PD-ului nu 
rămân în funcții decât 
două-trei săptămâni.

Liderii PSDR sunt de 

FERTILIZĂRI SUPLIMENTARE ?
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Urmărind crearea unor condiții cât mai 
bune pentru obținerea unor producții 
sporite de grâu, ia Societatea comercială 
Agro serv 2 Deva s-a făcut fertilizarea pe 
zăpadă a întregii suprafețe - 20 de ha - 

^cultivate cu grâu. Pentru fertilizarea

suplimentară s-au folosit câte 300 kg 
îngrășăminte chimice complexe la ha. De 
menționat că la firma respectivă arăturile 
s-au efectuat din toamnă pe toată 
suprafața ce se va însămânța în 
primăvară. (N.T.)

■ I

părere că într-un timp 
relativ scurt se va ajunge 
la o înțelegere între PD și 
PNȚCD, dar pe alte poziții 
mult mai dare, cu condiții 
ce să fie respectate de 
fiecare grup politic.

Reprezentanții Filialei 
județene PSDR regretă 
cele întâmplate în sfera 
politică întrucât din aceste 

J <rovnuațâ

conflicte nu pierde decât 
țara. "Nimeni nu va veni 
să investească în Româ
nia atât timp cât este 
instabilitate. Momentul 
care a determinat declan
șarea crizei a fost demisia 
lui Traian Băsescu, iar de 
aici lucrurile nu s-au mai 
putut opri."

în discuția de ieri cu 
ziariștii, reprezentanții

PSDR au lăsat să se mai 
înțeleagă că mandatul 
primului ministru Victor 
Ciorbea nu va trece de 
prima moțiune de 
cenzură. Alte surse care 
au ținut să nu-și dez
văluie public identitatea 
sunt de părere că o 
variantă care să împace 
și capra și varza pentru

fotoliul de premier, 
este deputatul de 
Hunedoara, Sorin 
Dimitriu, iar locul 
acestuia la FPS să fie 
luat de Bogdan

Ba/tazar.
Tot ieri, în conferința 

de presă, au mai fost 
prezentate câteva rezul
tate ale SC Fabrica
Zarand SA Brad și noul 
purtător de cuvânt al 
Filialei județene a PSDR 
în persoana dlui jurist 
Vasile Potecă.

Corne! POENAR

Privind calitatea factorilor 
de mediu în județul 
Hunedoara în perioada 19-25 
ianuarie '98, valorile medii și 
maxime pentru poluanții ga- 
zoși analizați dioxidul de azot, 
dioxidul de sulf, amoniac și 
fenoli precum și pentru pul
berile în suspensie s-au înca
drat în limitele admise. Valo
rile maxime s-au înregistrat în 
zona Hunedoara la data de
20 ianuarie '98 pentru dioxidul 
de azot, în zona Paroșeni în 
zilele de 20 și respectiv 25 
ianuarie, pentru pulberi în 
suspensie, în zona Paroșeni 
la data de 20 ianuarie pentru 
dioxidul de sulf și în zona 
Călan în zilele de 20 și 
respectiv 25 ianuarie pentru 
pulberi în suspensie.

Pulberile sedimentabile
au înregistrat depășiri ale 
limitei admise de 17 gr/mp/ 
lună, doar în zona Teliuc de 
5,6 ori.

Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite s-au menținut 
în limitele de variație ale fon
dului natural pentru toți fac
torii de mediu analizați. Pen
tru apa de suprafață s-a obți
nut în această perioadă o va
loare medie de 0,18 Bq/1, iar

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite în 
principal de la unitățile de 
extracție și prelucrare a 
cărbunelui, au avut pentru 
această perioadă o valoare 
medie de 1863,0 mg/1 și o 
valoare maximă înregistrată 
la data de 22 ianuarie de 
2872,0 mg/1. Față de peri
oada anterioară se constată 
o reducere a materiilor în 
suspensie cu 413,0 mg/1 
pentru valoarea medie și cu 
6750,0 mg/1 pentru va
loarea maximă.

în cursul anului 1997, 
R.A. Române - Filiala Ora
dea pentru verificările 
efectuate la agenții econo
mici din bazinul hidrotehnic 
Crișuri, cuprinsă în județul 
Hunedoara, asupra modulul 
cum se respectă valorile 
limită stabilite la indicatorii 
de calitate ai apelor uzate la 
evacuarea lor în apa râuldi 
Crișul Alb, au aplicat pena
lități în valoare de 34,231 
mii. lei.

Din unitățile penalizate 
în cursul anului 1997 
menționăm: E.M. Barza cu 
27.437 milioane lei, E.M. 
Brad cu 6.251 milioane lei și 
C.T.E. Gura Barza cu 0,225 
milioane lei.

pentru apa potabilă s-a obți- Agenția de protecție a

y
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> Tâlhari la drumul 
mare

în fața Complexului 
“Izvorul veseliei” din Deva s- 
a petrecut un fapt trist. Patru 
derbedei îi furaseră din 
poșetă Elvirei Tomuș suma 
de 40.000 de lei. Sărind în 
apărarea femeii, Todorescu 
Petre și Matei Gheorghe au 
fost bătuți în toată regula de 
cei patru huligani, necesitând 
îngrijiri medicale de 10, 
respectiv 25 de zile. Lucrătorii 
Biroului Poliției Criminale i-au 
identificat rapid pe cei patru 
tâlhari și bătăuși. Se numesc: 
Buliga Romilă Constantin - de 
18 ani și Oniga Dorel Vasile - 
de 19 ani, ambii din Deva, 
ambii fără ocupație, lonaș 
Andrei - de 16 ani și Inelar 
Andrei - de 13 ani, de 
asemenea din Deva. Primii 
trei au fost arestați pe 30 de 
zile.

* Liru... lire
întotdeauna naivitatea și 

dorința de chilipir costă. Așa 
au pățit și cei doi cetățeni din 
Deva care au vrut să 
cumpere de ocazie mărci 
germane. Ocazia s-a numit 
Jelea Titus, de 43 de ani, din 
Hunedoara, fără ocupație,

recidivist ș.a.m.d. Convinși 
cu funcția lui falsă de ofițer 
de armată, cei doi au cum
părat de la el mărci 
germane (au crezut ei), care 
de fapt erau cupoane 
ucrainene și lire cipriote. 
Pentru infracțiunea de înșe
lăciune, Parchetul a emis 
mandat de arestare pentru 
30 de zile pentru pungaș. 
Dar credulii?!.•..

* Milionari... fără 
ocupație

Poți ajunge milionar și 
dacă nu ai serviciu, dar 
dacă te ocupi... Matieș Dorin 
Gheorghe și Popa Adrian 
Dorel, din Deva, ca și 
Zavastian Constantin, din 
Arad, n-aveau serviciu, dar 
s-au străduit să facă rost de 
bani. Ei au folosit file CEC și 
identități false, cu care au 
ridicat marfă de la S.C. Dia 
Exim SRL Deva în valoare 
de 27.007.500 de lei. Acum 
ei dau cu subsemnatul la 
poliție pentru infracțiunile de 
fals, uz de fals și înșelă
ciune. Măcar au o 
ocupație...

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Poliției municipiului Deva

La Centrul de sănătate din
Ilia a fost înregistrată prima 

| naștere din acest an. Fapt 
I consemnat la Primărie ca un 
! eveniment însemnat. De ce? 
I Aici am aflat că și la Ilia, ca în 
| toată țara, natalitatea scade 
. mereu.
I în 1995, la Ilia s-au 
| înregistrat 19 nașteri. în 1996
■ și 1997 nici o naștere. La 
' mirarea noastră, viceprimarul 
| Liviu Orbonaș și secretarul
■ Alexandru Alba ne-au lămurit 
! care este situația: în ultimii doi 
I ani, femeile gravide din satele 
| comunei Ilia al căror număr a 
, fost în descreștere preferă să 
•nască la... Deva, decât la 
| centrul de sănătate aflat în 
^ncinta fostului spital din loca-

I litate. De fapt prima naștere ■ 
din acest an a fost1

I

I 
I

înregistrată aici, după 2 ani, 
într-o situație de excepție. Pe | 
femeia care era transportată 
cu salvarea de la Lăpugic 
spre maternitatea din 
...Deva, au cuprins-o durerile 
nașterii chiar lângă Ilia și
șoferul a intrat urgent la Cen- | 
trul de sănătate din Ilia unde 
cu asistență medicală a venit 
pe lume Butean Nicoleta 
Andreea la 9 ianuarie 1998, 
dând prilejul secretarului să 
deschidă filele registrului de 
înregistrare a nașterii pe 
acest an. Multă sănătate mi
cuței Nicoleta și părinților săi!

I
I
I
I
I
I
I

SabinCERBUy

“PATRIA” - DEVA:
Focul din adâncuri (30-2 feb.); 
Pacientul englez (3-5 feb); 
^“FLACĂRA” HUNEDOARA: 
Al cincilea element (30-5 feb.);

“PARÂNG” PETROȘANI:
Pacientul englez (30-2 feb); 
Romeo și Julieta (3-5 feb);

“CULTURAL” LUPENI:Joc în doi (30-2 feb.);
Un tată în plus (3-5 feb.);

Iii “ZARAND” BRAD: Un tată în plus (30-2 feb.);
Singur acasă 3 (3-5 feb.);

“PATRIA” ORĂȘTIE: Avionul condamnaților (30-2 feb.); 
Michael Collins (3-5 feb.);

"tf “DACIA” HAȚEG: Iubitul meu se însoară (30-2 feb.); 
Batman forever (3-5 feb.);

“LUMINA” ILIA: Joc în doi (30-2 feb);
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