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Specific drumurilor din 

Valea Jiului, pe anumite 
porțiuni ale străzilor, partea 
carosabilă este alunecoasă, 
ceea ce Impune condu
cătorilor auto, dar și 
pietonilor, multă prudență în 
deplasare.

în după-amiaza zilei de 
02.02. a.c., în jutul orei 15, 
micuțul Alexandru Cozac, 
de 5 ani, din Petroșani, se 
bucura de zăpada din jur. 
Era tras pe o săniuță de 
mama sa, pe partea 
carosabilă a străzii Cuza

Vodă, cu toate că artera era 
mărginită de trotuare.

Imprudent, șoferul unei 
autodube, Oprea Nicolae.de 
la S.C.”Olga-Pri” Impex SRL 
București nu a adaptat viteza 
de deplasare la condițiile 
drumului alunecos. A intrat 

în derapaj lovind săniuța în 
care se afla Alexandru. 
Copilul a murit pe loc.

Atenție conducători 
auto, atenție părinți!

Lt.col Mircea NEGRU 
Inspectoratul de Poliție 
ai Județului Hunedoara j

- Mâine merg la vânătoare. Vii cu mine?
- Vreau, însă nu mă pricep...
- La ce să te pricepi? Pur și simplu torni și bei.

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA ȘEDINȚA CONSILIULUI 
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• o coaliție a șantajelor • PNȚCD cere sprijin din exte
rior • liderul creștin-democraților europeni la București 
• de vină este numai Partidul Democrat • trebuie să fie 
„curățenie” până când sosește FMI-ul.

Încă de la început, după 
câștigarea alegerilor din 

noiembrie '96, coaliția CDR- 
USD-UDMR s-a dovedit 
incapabilă să-și ducă la bun 
sfârșit mandatul. Orgoliile și 
aroganța unor lideri politici au 
devenit tot mai pronunțate, 
pretențiile din ce în ce mai 
exagerate. Interesele perso
nale sau de grup au fost puse 
pe primul plan, iar doctrinele 
partidelor sunt total diferite, ba 
chiar opuse. în timp ce 
țărăniștii se uită mereu înapoi, 
ducând o politică restaura- 
ționistă și restituționistă, 
democrații privesc mai mult 
spre viitor, fiind interesați de un 
ritm cât mai alert al reformelor. 
Cei care tac și fac mai mult

- Care considerați că a 
fost, în 1997, stimate die di
rector, cea mai apreciată 
realizare a societății pe care 
o conduceți, societate care 
are în componență 18 maga
zine de desfacere a 
mărfurilor Industriale?

- Societatea și-a achitat in
tegral datoriile față de Fondul 
Proprietății de Stat, în avans 
cu aproximativ doi ani față de 
contract, ceea ce este o mare 
realizare. Ne-am străduit să 
rezolvăm o problemă foarte 
importantă - aceea de a da 
dividende acționarilor, de a 
realiza un profit care să 
motiveze munca în sine. Au 
fost sacrificii, dar o mare

yjroblemă pentru noi este

ȚĂRĂNIȘTII 5E JUSTIFICĂ

decât toți sunț însă maghiarii, 
al ’ căror unic scop de 
participare la guvernare a fost 
obținerea cât mai rapidă a 
drepturilor pe care le cer de 
multă vreme. Odată cu 
retragerea PD din guvern 
războiul părea încheiat, însă, 
din păcate, lucrurile nu stau 
nici pe departe așa. Politica de 
șantaj și contrașantaj a aliaților 
- inamici continuă. De această 
dată cel mai câștigat pare a fi... 
PDSR. Partidul lui Ion Iliescu 
se vede dintr-o dată în rol de 
arbitru, fiind în postura de a 
specula obținerea unor 
avantaje cât maj consistente în 
plan politic.

întorsătura pe care au luat- 
o lucrurile nu este deloc de bun 

rezolvată căci putem spune că 
ne-am găsit și linia și rostul.

- Cum s-a încheiat anul, cu 
ce profit și cum s-a muncit?

- Apreciez că bine, cifra de 
afaceri fiind de peste 8 miliarde

Convorbire cu 
dl economist 

Mugurel Păcurari, 
directorul S.C. 

“Univers” S.A. Deva
de lei, cu un profit net de 363 
milioane. Ne-am străduit să 
oferim spre vânzare produse 
de marcă, 80 la sută de fabri
cație indigenă. Trebuie să 
ținem cont însă de concurență. 

augur mai ales pentru liderii 
PNȚCD, conducători 
autodeclarați ai Convenției 
Democrate. Nu este imposibil 
ca în scurt timp ei să rămână 
fără aliați de nădejde. Aflați în 
această postură incomodă, 
țărăniștii cer sprijin din exterior. 
Ei aveau nevoie de un mesaj 
clar și fără echivoc din partea 
unor personalități europene 
,,cu greutate" care să mai 
repare pe ici pe colo imaginea 
extrem de șifonată a dlui 
Ciorbea și a partidului din care 
face parte. Așa că vizita la 
București a dlui Wim Van 
Velzen, liderul creștin- 
democraților europeni, a fost 
o adevărată mană cerească 
pentru dl prim-ministru și 
compania. Oaspetele a afirmat 
sprijinul total pentru politica 
guvernului și a actualului pre- 
mier: ,,DI Ciorbea este cel care

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
43 de agent! economici în 

executare silită!
Datele statistice prezentate 

de către dl Octavian Băgescu, 
director general la DGMPS 
Hunedoara-Deva, privind 
cuantumul datoriilor la bugetul 
asigurărilor sociale la întâlnirea 
cu presa de la începutul 
acestei săptămâni, scot în 
evidențăo situație cu totul 
specială. în luna Ianuarie 1998 
suma totală datorată bugetului 
de către agenții economici se

Noi ne planificăm în așa fel 
mișcările încât să facem mai 
mult și mai bine cu costuri 
mici. Verdictul, oricum, este 
dat în cele din urmă de pu
blic.

- Ceea ce v-ar putea 
menține pe o linie 
ascendentă este calitatea 
bună și prețul accesibil al 
produselor oferite, dar și 
profesionalismul comer
ciantelor.

- Colaborarea bună cu 
furnizori serioși din județ și 
din țară ne-a fost de ajutor în 
asigurarea unui fond de

A consemnat
_________ Estera SfNA 

(Continuare în pag. 8) y 

a început și poate continua* 
reforma în România", a spus 
dl Van Velzen; „democrații 
conduși de dl Petre Roman 
sunt singuri răspunzători de 
criza guvernamentală”, a 
conchis domnia sa. De 
asemenea, a menționat 
expres că reprezentanții 
Fondului Monetar Interna
țional care vor sosi la Bucu
rești în cursul săptămânii 
viitoare trebuie să vadă că 
reformele continuă în ritm 
alert, lucru strict necesar 
pentru a elibera și urmă
toarele tranșe ale 
împrumutului contractat de 
statul român.

Este sigur însă că astfel 
de vizite nu ne ajută prea

Andrei NiSTOR

(Continuare in pag. 8)

ridică la 1600 miliarde de lei, 
între care debitele cele mai 
mari le înregistrează mineritul 
șl siderurgia: RAH Petroșani - 
1085 miliarde de lei, 
Siderurgica SA Hunedoara - 
231 miliarde de lei, RAC Deva 
- 86 miliarde de lei, Sldermet -

Corne! POENAR

(Continuare în pag. 8)

“ÂcfofesceHf - Club ”
La demisolul Școlii 

Normate "Sabin Drăgoi" 
Deva s-a inaugurat iuni după- 
masă "Adolescent-Clubul”. 
Spațiul a fost amenajat, 
frumos decorat și dotat cu o 
masă de biliard și un bufet ia 
care elevii pot servi, în pauze

Marți,.3 februarie, la Deva 
s-au desfășurat lucrările 
ședinței ordinare a Con
siliului județean.

Suplimentar ordinii de zi 
anunțate prin presă în 
termenul prevăzut de lege, 
consilierii au mai dezbătut: 
proiectul de hotărâre privind 
eliberarea din funcție a 
directorului Teatrului de 
Estradă Deva și numirea 
unui director interimar și 
proiectul de hotărâre privind 
componența comisiei pentru 
omologarea traseelor tu
ristice locale.

După avizarea favorabilă 
a comisiilor de specialitate și 
cu unele completări rezultate 
din dezbateri, consilierii au 
adoptat următoarele hotă
râri:

- privind majorarea unor 
impozite și taxe locale din 
competența Consiliului 
județean Hunedoara;

- privind stabilirea 
modului de administrare a 
spațiilor din imobilul situat în 
municipiul Deva, str. 1 
Decembrie, nr.28 (clădirea în

Politici rutiera nu r 

glumește!
Din datele existente la Poliția 

Municipiului Deva rezultă că în 
anul trecut Biroul poliției rutiere 
a aplicat 11.310 sancțiuni 
contravenționale. Cele mai multe 
au fost pentru nerespectarea 
vitezei legale - 2.763. Pentru 
defecțiuni tehnice s-au dat 1.456, 
248 pentru conducerea sub 
influența alcoolului, 129 pentru 
neacordarea priorității și 321 

^pentru nerespectarea unor

PREOCUPĂRI PENTRU PREZENT 
DĂR Șl PENTRU VIITOR

Dacă întrebi un localnic din 
Buceș de școală îți va spune că e 
“o clădire impunătoare". Și chiar 
este. Având două nivele, așezată 
sub poalele pădurii, domină 
drumul și zona de sat în care e 
situată. Se im
pune atenției 
trecătorului și 
prin aspectul 
său; căci a fost 
recent refăcut exteriorul și arată 
bine.

Dar nu numai în exterior se 
vede mâna bunului gospodar. Și 
interiorul este bine întreținut. Iar 
faptul că scaunele tapițate și 
materialul didactic folosit la

Școala Generală 
_____ Buceș______

ori în afara orelor, o gustare 
sau un suc.

Dar, așa cum sublinia di 
Liviu Popescu, directorul 
liceului, realizarea clubului s- 
a făcut cu alte intenții decât 
aceea de a fi un simplu bar. 
Aici se vor organiza zilnic 

care funcționează Pre
fectura Hunedoara, n.n.);

- privind actualizarea 
tarifelor lunare pentru 
activitatea de prestări 
servicii auto-garare și 
spălare autovehicule;

- privind aprobarea 
“Programului de acțiuni în i 
domeniul relațiilor externe 
ale Consiliului județean pe 
primele trei luni ale anului 
1998”, precum și plata 
cheltuielilor aferente 
realizării programului;

- privind reorganizarea 
Comisiei pentru protecția 
copilului;

- privind eliberarea din 
funcție a directorului 
Teatrului de estradă Deva 
și numirea unui director 
interimar;

- privind componența 
Comisiei pentru omo
logarea traseelor turistice 
locale.

La unele dintre ho
tărâri vom reveni cu detalii 
în următoarele ediții ale 
ziarului.

ion CiOCLEi

hotărâri ale Consiliului local. Au 
fost sancționați, de asemenea, 
715 pietoni.

Valoarea totală a 
sancțiunilor aplicate a fost de 
167.066.000 de lei.

în vederea suspendării au 
fost reținute 418 permise de 
conducere, din care 248pentru 
consum de alcool și 373 cer
tificate de înmatriculare pentru 
defecțiuni tehnice. (V.N.)

individualizarea cabinetelor pe 
obiecte de studiu sunt vechi de 
20 de ani nu se prea vede dacă 
nu ești avertizat. Mai ales că o 
bună parte a materialului 
didactic, în special planșe 

pentru diverse 
materii, este 
confecționat de 
dascăli.

în privința
numărului de elevi viitorul Școlii 
Generale Buceș nu este 
sumbru ca în alte părți. 
Dimpotrivă, aici pqpulația

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)

activități cuiturai-artistice, 
științifice sau sportive, dar 
clubul va fi folosit și pentru 
sărbătorirea zilelor de naș
tere ale elevilor, majoratelor 
ori de către profesori ia 
sfârșit de săptămână.

in liceu existau înaintea 
amenajării spațiului inau
gurat mai multe secțiuni a ie 
clubului. Acum, acestea își 
vor desfășura activitățile 
specifice, sub conducerea 
câte unui profesor secondat 
de câte un elev, în cadrul 
"Adolescent - Clubului". 
Secțiunile acoperă o sferă 
largă și diversă de preo
cupări: teatru (care pregă
tește o premieră pentru iuna 
mai), dans modern, Senti- 
ment-ciub, muzică ușoară, 
muzică populară, Cinefii- 
ciub (care se deschide joi), 
ciub-sportiv și Poliglot.

inaugurarea clubului 
pus ia dispoziția elevilor a

Viorica ROMAN

(Continuare in pag. 8)

Nicolae.de
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COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA APRECIAZĂ 
CĂ GUVERNANȚII DESCONSIDERĂ POPULAȚIA
Colegiul Medicilor din 

România, organizație profesională 
care cuprinde toți medicii din țară, 
apreciază că majorarea cu numai 
25 % a salariilor reprezintă lipsa 
de considerare a guvernanților, 
indiferent de coloratura politică, 
față de sănătatea populației.

Conf. Mircea Cinteză, 
președintele CMR, avertizează că 
starea de sănătate a populației 
s-a degradat constant, morta
litatea generală din România 
anului 1996 fiind cu 16% mai mare 
decât media deceselor înre
gistrate în perioada 1985-1989. 
De asemenea, mortalitatea 
infantilă este cu 47%> mai mare

PREA FSR/C/fUL PÂR/NT£PATRIARH
LA 23 DE AN!

Din ultima “ Pastorală la 
Nașterea Domnului 1997”, reținem 
consemnarea unui mare adevăr 
istoric, acela că: “Marea vieții lumii 
este învolburată, cum n-a mai fost 
parcă vreodată pe pământ”. Este un 
mare merit al Prea Fericitului 
Părinte de a semnala unul din cele 
mai dureroase aspecte ale lumii 
contemporane, fiindcă învolburarea 
lumii a cuprins și țara noastră, 
dominată de o învrăjbire dureroasă, 
dar și periculoasă în același timp.

La depășirea acestui impas, evi
dent de ordin spiritual, se impune din 
ce în ce mai mult intervenția 
principiilor religioase și creștine în 
viața societății, a poporului român. 
Dat fiind faptul că în majoritatea lui, 
poporul român este ortodox, este de 
---------- -------------  

față de media din țările Europei 
Centrale și de Est, iar cea maternă 
s-a dublat.

Românii trăiesc în medie cu 
șase ani mai puțin decât restul 
europenilor. Această situație este 
generată, potrivit afirmațiilor lui 
Cinteză, de condițiile sociale, dar, 
în foarte mare măsură, este o 
consecință directă a alocării de 
resurse insuficiente pentru 
sănătate, multe dintre decesele 
reflectate în cifrele de mai sus, fiind 
evitabile.

Colegiul Medicilor este 
conștient de lipsa generală a 
resurselor financiare existentă la 
nivel național, dar consideră că, și

la sine înțeles că rolul cel mai im
portant și salvator revine Bisericii 
Ortodoxe Române și conducerii sale.

Ultimii ani sunt dovezi vii că sub 
înțeleaptă conducere a Prea 
Fericitului Patriarh Teoctist prezența 
Bisericii noastre a devenit tot mai vie 
și mai binefăcătoare, reușind atât 
emanciparea vieții religioase, cât și 
contribuții la soluționarea unor 
probleme de ordin general, ca 
asistență socială a celor în suferință. 
Considerăm că sărbătorindu-l pe 
Prea Fericitul Patriarh Teoctist 
asistăm la o aniversare prestigioasă 
și de importanță națională, fiindcă 
sub înțeleaptă conducere a celui ce- 
l sărbătorim, biserica noastră s-a 
extins și s-a consolidat, iar din punct 
de vedere confesional Patriarhia 

în aceste condiții, distribuția 
fondurilor nu a fost cores
punzătoare și nu a existat voința 
politică de a utiliza surse alter
native. Președintele Cinteză a 
mai precizat că răspunderea 
pentru situația dramatică în care 
a ajuns populația țării revine 
exclusiv oamenilor politici, de 
aceea, CMR îi invită la dialog pe toți 
cei ce pot lua decizii în acest sens.

Colegiul nu are dreptul să 
organizeze greve, prin lege, dar 
va susține toate acțiunile organi
zațiilor sindicale privind rezol
varea problemelor cu care se 
confruntă angajații din sectorul 
sanitar.

noastră a dobândit cel mai înalt 
prestigiu în Ortodoxia mondială.

Meritele pe plan intern ale 
Prea Fericitului Părinte Patriarh 
ne sunt prea bine cunoscute. 
Mănăstirile prosperă și apar altele 
noi, iar construcțiile de noi biserici 
sunt în curs pe cuprinsul întregii 
țări. •

Din partea noastră, ca fii 
sufletești, nu ne putem arăta 
recunoștința altfel, decât rugându- 
l pe Bunul Dumnezeu să-l 
învrednicească pe Prea Fericitul 
Părinte încă multi ani în deplină 
sănătate și cu tăria continuării 
măreței opere ce a inaugurat-o, 
spre gloria Sfintei noastre Biserici 
Ortodoxe Române. Multi și fericiți 
ani!

PrDr.LO Rudes nu
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MINISTRUL EDUCAȚIEI VREA SĂ RELANSEZE I 
STUDIUL LIMBILOR CLASICE j

l
I

I

Ministrul Educației 
Naționale, Andrei Marga, 
vrea să relanseze studiul 
limbilor clasice, greaca și 
latina, în liceele și 
universitățile din România.

El a declarat, în acest 
| sens, pentru MEDIAFAX, că 
■ reintroducerea studiului 
1 limbilor clasice în licee și 
I familiarizarea studenților cu 
| bazele greco-latine ale 
^terminologiei științifice este

BEIJING.
Poarta „Hrănirii 
spiritului” din 
Orașul interzis.

..irrci ut izâ iiiinuii"
Raportul anual al Depar

tamentului american de Stat asupra 
drepturilor omului “deformează 
realitatea" și constituie o ingerință 
în treburile interne ale Chinei, a 
declarat, purtătorul de cuvânt al 
Ministerului chinez de Externe, Zhu 
Bangzao, citat de AFP. "Acest raport 
deformează faptele acuzând 
guvernul chinez", a mai afirmat 
oficialul, citat de agenția chineză de 
știri China Nouă. "Guvernul 
american trebuie să respecte 
realitatea și să înceteze de a se mai 
folosi de drepturile omului ca scuză

Brigitte Bardot va sosi la 
București azi, 4 februarie, cu o zi 
mai devreme decât era prevăzut, 
fostul star francez urmând să 
participe la prima Conferință 
pentru protecția câinilor fără 
stăpân, organizată în perioada 5- 
7 februarie la București. în prima 
sa zi în România vedeta anilor '60, 
care și-a devotat în prezent toate 
energiile salvării animalelor, fiind 
președintele celei mai man fundații 
de acest gen din Franța, nu și-a 
anunțat un program prestabilit.

Dr. Liviu Harbuz, unul dintre 
organizatorii conferinței, a declarat 
pentru Mediafax că vizita lui 
Brigitte Bardot la Clinica llioara 
care trebuia să aibă loc vineri, 6 
februaire, va avea loc, la rândul ei, 
cu o zi în avans, pe 5 februarie. în 
seara aceleiași zile organizatorii au 

esențială pentru formarea 
unei culturi generale 
temeinice.

Marga a dispus, la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
constituirea Comisiei Lim
bilor Clasice, condusă de 
cadre didactice universitare 
și alcătuită din specialiștii 
catedrei de studii clasice de 
la Universitatea București. 
Acest organism are ca mi
siune elaborarea Progra-

pentru amestecul în treburile in
terne ale statului chinez", a adăugat 
el. “China a respectat întotdeauna 
Charta Națiunilor Unite asupra 
Drepturilor Omului", iar “situația 
drepturilor omului în China se 
ameliorează continuu", a mai 
declarat Bangzao.

Potrivit raportului Departa
mentului de Stat, "guvernul chinez 
continuă să comită numeroase 
încălcări ale drepturilor omului", 
printre care sunt citate torturile și 
relele tratamente aplicate 
deținuților, arestările arbitrare și

pregătit o surpriză militantei pentru 
apărarea drepturilor: o seară cu 
specific româneasc la restaurantul 
Golden Blitz. După două zile de 
comunicări științifice, intervenții și 
discuții, duminică, 8 februarie,

Brigitte Bardot va 
sosi în România

lucrările conferinței se vor finaliza 
cu semnarea Protocolului de 
constituire a Comitetului Inter
național pentru protecția anima
lelor, care va fi alcătuit din toți 
președinții asociațiilor participante. 
Dr. Liviu Harbuz a opinat că, pentru 
început, acest organism 

mului reabilitării limbilor 
clasice, greaca și latina, în 
liceele și universitățile din 
România. Programul, în 
forma în care va fi con
ceput de specialiști, va fi 
prezentat, spre examinare, 
experțilordin universitățile 
românești, pentru ca, în fi
nal, el să fie analizat de 
Consiliul pentru Reforma 
învățământului..

menținerea unei politici “represive" 
în Tibet.

O organizație din Hong-Kong 
care militează pentru drepturile 
omului a informat, că patru scriitori 
chinezi au fost arestați de poliția 
din Guiyang, capitala provinciei 
Guizhou din sud-estul Chinei. Cei 
patru au fost arestați în timp ce 
pregăteau lansarea unei reviste 
literare neoficiale, a mai anunțat 
Centrul pentru informare asupra’ 
drepturilor omului și democrației în 
China.

internațional va fi condus de | 
Fundația austriacă "VierPfoten", 
urmând ca apoi să se realizeze 
o rotație la conducere, a tuturor 
partenerilor. Brigitte Bardot ar 
urma să părăsească România în 
seara zilei de 7 februaire sau 
duminică, 8 februarie .

Brigitte Bardot s-a născut pe 
28 noiembrie, la Paris. Ea este, în 
opinia specialiștilor, cel mai adulat 
și mai mediatizat sex-simbol al 
cinematografului european al 
anilor '60. La 38 de ani, când 
impactul imaginii sale a început să 
slăbească, ea s-a retras din 
activitatea cinematografică. în 
1996 a apărut volumul 
autobiografic "Initiales BB”.

MEDIAFAX

Peste 20% din 
populația Statelor 

Unite utilizează 
rețeaua Internet
Aproximativ 41,5 milioane 

de adulți americani, repre
zentând circa 21% din 
populația adultă a Statelor 
Unite, utilizează rețeaua 
Internet, conform rezultatelor 
unui studiu realizat de Cyber 
Dialogue, citat de AFP. Cifra de 
41,5 milioane reprezintă o 
creștere de peste 30% față de 
numărul americanilor care 
utilizau rețeaua în 1996. Dintre 
aceștia, 85% utilizează rețeaua 
World Wide Web, iar 75% 
utilizează poșta electronică, 
precizează American Internet 
User Survey. Conform ace
luiași studiu, 23,8 milioane de 
adulți americani își manifestă 
interesul față de obținerea de 
acces Internet în cursul 
următorului an, față de numai 
două milioane de utilizatori 
care își doreau acest lucru în 

trimestrul doi al anului 1997. De 
asemenea, 58% dintre utili
zatorii Internet sunt bărbați, 
51% dintre utilizatori se 
conectează la rețea cel puțin o 
dată pe zi, iar 77% afirmă că 
utilizarea rețelei a determinat 
creșterea productivității la locul 
de murțcă. Pe de altă parte, 
același studiu indică faptul că 
15,9 milioane de americani au 
încercat să utilizeze rețeaua în 
ultimele 12 luni, dar au renunțat 
la conectare.

Contract în valoare de 
9,6 miliarde de dolari

Compaq Computer Corpo
ration a anunțat achiziționarea 
firmei Digital Equipment Corpo
ration, într-un contract în 
valoare de 9,6 miliarde de 
dolari, relatează AFP. Compaq 
estimează că va atinge, în anul 
2000, o cifră de afaceri de circa 
50 de miliarde de dolari, în 
urma celei mai mari achiziții de 
acest fel din domeniul 
tehnologiei informatice. 

Președintele și directorul ge
neral al Compaq, Eckhard 
Pfeiffer, a declarat că această 
achiziție va da naștere “unui 
nou tip de lider” în industria 
informatică, grupul format în 
urma fuziunii celor două firme 
situându-se printre primele 
patru companii din domeniu, 
cu o cifră de afaceri totală în 
1997 de 37 de miliarde de 
dolari. Noul Compaq va putea
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oferi clienților o gamă largă 
atât de servicii informatice, cât 
și de computere personale 
destinate utilizatorilor indi
viduali și companiilor. Prin 
preluarea Digital, Compaq a 
câștigat “un număr imens de 
clienți, activități de service și 
asistență tehnică la scară 
mondială,- precum și o 
prezență în toate sectoarele de 
activitate, în întreaga lume”, a 
precizat Pfeiffer.

Realizarea 
infrastructurii 

informatice - obiectiv 
prioritar in România

Guvernul român a adoptat 
o hotărâre privind aprobarea 
Strategiei Naționale de 
Informatizare și Implementare 
în ritm adfcelerat a societății 
informaționale și Programul de 

acțiuni privind utilizarea pe 
scară largă și dezvoltarea 
sectorului tehnologiilor infor
mației în România. La 
elaborarea acestor docu
mente au colaborat marea 
majoritate a ministerelor și 
agențiilor guvernamentale, 
precum și reprezentanți ai 
firmelor de specialitate 
prezente pe piața româ
nească. în lupa iunie a acestui 
an, guvernul a adoptat o 

decizie care recunoștea 
realizarea infrastructurii infor
matice drept obiectiv prioritar, 
de importanță strategică, 
cerând Comisiei Naționale de 
Informatică (CNI) să ela
boreze, în termen de 90 de zile, 
un pachet de legi în acest 
sens. La elaborarea acestuia 
nu au participat, din cadrul 
Guvernului, Ministerul Indus
triei și Comerțului, Ministerul 
Transporturilor (care au avizat, 
însă, ulterior, proiectele) și 
Ministerul Cercetării și 
Tehnologiei. Lipsa unor 
reglementări clare în domeniul 
tehnologiei informatice și al 
comunicațiilor în România, a 
provocat accentuarea dez
echilibrelor economice și 
sociale, risipirea resurselor 
financiare alocate informa
tizării sectorului public, ca 
urmare a lipsei unei strategii 
clare de achiziții, lipsa de 
finalitate și eficiență a asis
tenței financiare internaționale, 
creșterea decalajelor față de 
țările occidentale și chiar de 

țările din Europa Centrală și 
de Est, precum și 
incapacitatea integrării în 
structurile Uniunii Europene. 
Un alt aspect cu care se 
confruntă societatea româ
nească este cel al slabei 
valorificări a potențialului de 
specialiști tineri și ampli
ficarea fenomenului de 
emigrare. Strategia națională 
de informatizare, elaborată 
conform principiilor enunțate 
de organismele de specialiate 
ale Uniunii Europene, are 
drept obiectiv prioritar accele
rarea realizării infrastructurii 
informaționale naționale. Pe 
termen mediu, până în anul 
2005, strategia își propune 
extinderea infrastructurii info
rmaționale până la nivelul 
comunelor și atingerea unui 
nivel de informatizare a 
societății românești care să 
permită integrarea în socie
tatea informațională euro
peană.
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Intre 7-22 februarie la Nagano (Japonia) I 
I

focurile

NAGANO
8

I De sâmbătă, 7 februarie 
|'98, Nagano, un oraș cu 
1360.000 de locuitori, va fi
■ gazda celei de-a 18-a ediții 
!a Jocurilor Olimpice de iar-

■ nă la care participă în jur de 
13.000 de sportivi din 70 de 
Ițări. Pentru desfășurarea în 
| cele mai bune condiții a tutu- 
jror întrecerilor sportive, ja- 
.ponezii s-au întrecut pe ei, 
Idorind să fie toată lumea 

i mulțumită. Nu a fost nimic 
I scăpat din vedere nici în 
fceea ce privește cazarea, 
jmasa ce o servesc concu-
■ renții, meniurile fiind diver
sificate, după zilele de con- 
® curs sau de pauză. în activi- 

I tatea lor, organizatorii au fost 
| ajutați de peste 50.000 de 
| voluntari și 1.700 de militari, 
| îndeosebi la construirea de 
• turtele, șosele și alte ame- 
Jnajări. Japonia a investit 
■pentru organizarea Olim- 
Ipiadei albe aproximativ 14 
| miliarde de dolari.
| în aceste zile se îngroa-
■ șă rândurile celor sosiți 
! pentru a lua sâmbătă startul 

■în această mare competiție 
I sportivă a acestui an.
î Delegația tării noastre 
\ —_____________________

numără 18 sportivi care | 
participă la 38 de probe din | 
cele 7 discipline alese dej 
sportivii români. Delegația! 
mai cuprinde 6 antrenori,* 
un doctor, doi reprezentanți I 
ai federațiilor de specialitate | 
și un reprezentant al Minis-1 
ferului Tineretului și S'por-i 
tului.

Sigur, nu ne așteptăm J 
la mari performanțe din I 
partea reprezentanților! 
noștri la Jocurile Olimpicei 
de iarnă de la Nagano. Du-| 
pă cum mulți știu, România 
a obținut o singură medalie . 
(de bronz) la Olimpiada de® 
la Grenoble, la bob. Foarte! 

puțin, în comparație cu ti-1 
tlurile și medaliile obținute | 
de sportivii români la Jocu-| 
rile Olimpice de vară - 360 ! 
de medalii (aur, argint și! 
bronz) și 60 de titluri de! 
campioni olimpici. Din pă-l 
cate, în țara noastră, prac
ticarea sporturilor de iarnă 
se face de un număr redus 
de tineri, iar organizarea u- 
nor întreceri sportive de se
zon (schi, bob, patinaj etc) 
este slabă, sporadică, ce| 
nu poate favoriza practica-1 
rea acestor sporturi la un| 
nivel superior care să con-, 
ducă la marea performan-J 

ță. Va mai trece ceva timp ■ 
până când vor "răsări" și la I 
noi campioni la Olimpia-| 
dele albe. în schimb, să | 
recunoaștem, prezența ■ 
sportivilor, participarea Ro-! 
mâniei și la J. O. de iarnă® 
este salutară, în spiritul în-l 

trecerilor olimpice. |
y

I

I 
I
I
I 
I
I

Jiul - cu mulți 
tineri în lot

Greutățile cu care se confruntă Jiul Pe
troșani sunt greu de redat. Cei care se află 
acum la conducerea clubului, oameni dă- 
ruiți fotbalului din Valea Jiului de o viață, ne 
referim în aceste grele momente în care se 
află Jiul la Constantin Cătuți, președintele 
clubului, la antrenorii Dorel Maria și Gogu 
Tonca, și alți membri ai conducerii ce și-au 
asumat răspunderea evitării secării izvoa
relor Jiului după mai bine de 77 de ani de 
activitate fotbalistică, între Care mulți ani pe 
prima scenă fotbalistică a țării. Cu doar doi 
ani în urmă, Jiul cu sprijinul Ligii sindica
telor, al fostului lider Miron Cozma, ce a luat 
în matca sa câțiva jucători cu nume în fotba
lul românesc, Jiul devenind o ECHIPĂ, iar 
spectatorii au fost readuși pe frumosul sta
dion din Petroșani. Mai mult, la Petroșani 
luase ființă un centru de pregătire a copiilor 
și juniorilor sprijinit tot de sindicate și Miron 
Cozma, ce putea rivaliza cu orice club puter
nic din țară. A căzut Cozma,. a slăbit substan
țial puterea sindicatelor miniere, s-a redus 
puternic activitatea în minele din Valea Jiu
lui, moare și sportul în această parte a țării. 
Jiul a primit cel mai puternic șoc. Jucătorii, 
aduși cu bani grei, ceilalți fotbaliști de valoa
re, lipsiți de drepturile bănești care li s-ar fi 
cuvenit, au plecat care încotro: Matinda, S. 
Radu, Anton, V. Stancu, Mititel, Călugărița, 
Movilă, I. Radu, Baicu ș.a.

La sfârșitul turului, Jiul are cea mai grea 
situație din istoria sa. Este pe ultimul loc în 
clasamentul Diviziei A cu doar 6 puncte și un 
golaveraj dezastruos. Pentru retur nu se pune 
problema evitării retrogradării, ci a supra
viețuirii, a terminării campionatului cu fruntea 
sus, în picioare și a nu părăsi competiția în 
mod lamentabil. Liga sindicatelor poate să 
dea doar 10 milioane de lei lunar. Sumă ce o 
echipă din Divizia A ar consuma-o în câteva 
zile de cantonament. Conducerii RAH, con- 
fruntându-se cu problemele producției și 
restructurării, nu-i mai pasă de fotbal. în a- 
ceste condiții, oamenii de fotbal amintiți mai 
sus au izbutit cu chiu cu vai să adune 22 de 
jucători pentru pregătirile în vederea retprului: 
Ghițan, Tudor, Marincău, Bălan, Vițan, Irina, 
Sedecaru, Stanciu, Petra, Hlușmaniuc, Vîjia- 
lă, Drăgan, Huza, Szorady, Șerban, Rus, Mar
ta, Istvan, Barbu, Mitrofan, Spafiu și Dosan. în 
ei stă nădejdea nesecării Jiului, ce ar putea 
renaște în timp. Deocamdată se așteaptă 
banii pentru cei plecați la grilă. Este un colac 
de ... supraviețuire.

Complexul sportiv "Siderurgica" Hunedoara 

calitate ©teEit©
Construirea, amenaja

rea șl dotarea după cele 
mai actuale și stringente 
cerințe ale unei faze spor
tive moderne. Complexul 
sportiv "Siderurgica* Hune
doara constituie nu numai 
un loc propice desfășurării 
unor competiții internațio
nale și naționale de anver
gură, ci și locul unde spor
tivii iși pot desăvârși măies
tria sportivă, fiind un minu
nat loc de pregătire și antre
nament al unui însemnat 
număr de sportivi șî chiar de 
practicare a sportului pentru 
păstrarea sănătății.

La începutul lunii mai 
1995 a fost făcut "botezul" 
celor mai moderne popica
rii d<n această parte a Euro
pei și chiar centrale. După 
aproape trei ani. popicăria 
arată și acum ca nouă. Câți
va dintre oaspeții de vază ai 
Campionatului Mondial de 
juniori ce au inaugurat acest 
cunoscut și apreciat com
plex sportiv, aflați într-o peri

oadă recentă la Hunedoara, 
au rămas plăcut surprinși 
de modul în care se pre
zintă complexul în condițiile 
în care, aici, au loc compe
tiții. se efectuează turnee.

cantonamente Nici urmă 
de vreo neglijență în păs
trarea. întreținerea acestei 
importante baze sportive a 
Hunedoarei

Zilele trecute. împreună

Victoria Călan cu gândul
la campionatul viitor

Convorbire cu loan Aiexoi, antrenor 
principal la Victoria Că ian

- Vă aflați în plină pregătire pentru noul 
sezon fotbalistic. Cu ce gânduri?

- Ca de obicei, după vizita medicală, am început 
cu un program de pregătire fizică generală și ne 
pare bine că toți jucătorii din lot au răspuns la 
cerințele unei pregătiri fără cusur, dar care cere un 
efort suplimentar. Dorim să ne formăm o echipă 
competitivă, pentru ca în campionatul viitor să avem 
un cuvânt greu de spus la promovare.

- Ce lot de jucători aveți la dispoziție 
pentru returul Campionatului '97-'98?

- luga, Muntean și Toth (portari), Papp, Pânzaru, 
Ailoaie, Budeic, Bordean, Câșlariu, Surugiu, Colman, 
Kaizer, Matei, Gogan, Pescaru și juniorii Danciu, 
Rădoi, Copoț. Neavând condiții pentru a servi o 
masă de prânz, antrenamentele s-au desfășurat o 
dată pe zi. Am insistat asupra pregătirii fizice, dar 
n-am uitat nici de lucrul cu mingea.

- Care a fost primul meci de verificare?
- Cu Corvinul Hunedoara, pe care l-am pierdut 

cu 3-0. A fost un meci util, care ne-a arătat dispo
ziția bună de joc a elevilor mei, dar și eternele 
slăbiciuni în fața porții adverse. Așa cum se întâm
plă și în campionat, mingea "curge" destul de bine 
până în careul advers, cu finalizarea se stă mai rău. 
lată un aspect asupra căruia va trebui să insistăm 
la pregătirile din iarnă, dar și la antrenamentele din 
cursul campionatului.

- Spuneați ceva de promovare în cam
pionatul viitor.

- Avem la Călan o echipă de tradiție în fotbalul 
hunedorean, o bază materială cum nu au unele 
divizionare B. Nu ar fi păcat să nu ne angajăm în 
cucerirea primului loc și deci participarea la baraj 
pentru promovarea în Divizia C? Este o dorință și a 
mea pentru că trebuie să arăt ceva ca antrenor 
principal al acestei echipe. Și apoi mai dorim ca de 
la Călan să promovăm și alți jucători la echipele 
divizionare din județ.

- Pentru a ataca titlul, prevedeți întărirea 
lotului actual?

- Din vară doresc să se reîntoarcă la Călan 3 
dintre foștii noștri jucători: atacantul Ocolișan (de la 
Minerul Lupeni), mijlocașii Lazăr (de la Parângul 
Lonea) și Miclăuș (de la Paroșeni), care vor aduce 
un plus de experiență în rândurile mai tinerilor noștri 
fotbaliști.

- Vă dorim mult succesl

cu dl Ion lonichente. preșe
dintele AS "Siderurgica* Hu
nedoara. am trecut prin po- 
picărie. sala de forță, sălile 
de recuperare • saună, du- 
șun în sala de forță la două

aparate. 15 sportivi pot lucra 
în rotație. Aici vin mulți sala- 
riați de la Siderurgica, dar și 
elevi, cetățeni din Deva.

în afara competițiilor de 
la popice, tenis (complexul 
dispune de 2 terenun de te
nis cu piciorul) și un teren 
de handbal, unde se orga
nizează antrenamonto și 
competiții interne intre anga
jați! din secțiile siderurgice, 
aia loturi de jucători, echipe 
pot beneficia de cantona
mente Complexul dispune 
de 10 camere cu 20 de lo
curi și condiții bune de caza
re și antrenamente despre 
care pot depune mărturie 
loturile naționale de popice 
seniori ș> senioare, lotul na
țional de cădeți la popice

Este de prisos să preci
zăm că. dacă complexul a- 
rată și acum ca nou. totul se 
datorează grijii deosebite 
ce se manifestă aici pentru 
îngrijirea sălilor, a instala
țiilor, într-o perfectă ordine și 
curățenie.

Zz

Turneul final al CE 
de fotbal tineret 

la București!*
Așadar, s-a decis: Turneul 

final al Campionatului European 
de Tineret din luna mai 1998 se 
va desfășura în premieră la Bu
curești! Decizia finală a UEFA a 
fost luată după ce inspectori ai 
forului european de fotbal au 
întreprins o vizită la fața locului, 
vizionând stadioane, hoteluri din 
capitală. în competiție, pentru or
ganizarea turneului se afla și 
Grecia, dar România a câștigat 
întrucât contribuția bănească 
promisă de Guvernul României a 
fost mai mare decât a Greciei, dar 
și pentru serviciile de cazare și 
masă ce vor fi asigurate de ro
mâni și nu în ultimul rând satisfa
cerea pretențiilor europene pri
vind stadioanele alese pentru 
desfășurarea meciurilor.

în prima zi a turneului, echipa 
noastră va întâlni formația Olan
dei. Celelalte reprezentative de 
tineret sunt Germania, Grecia, 
Suedia, Rusia, Norvegia, Spania. 
Meciurile vor avea loc pe sta
dioanele Cotroceni și Steaua.

Lotul de tineret 
pentru turneul în 

Turcia
între 6-22 februarie lotul de 

tineret al țării noastre va efec
tua un turneu în Turcia unde 
întâlnește echipa similară a tur
cilor și pe Galatasaray. Antre
norul principal Victor Pițurcă a 
convocat pe următorii jucători; 
Tufiși, Lobonț, leneși, Contra, 
Tararache, Hâldan, FI. Petre, 
Mihalcea, B. Andone, Crăciu- 
nescu, Frăsineanu, Trică, Curt, 
Miu, Baciu, D. Șerban, Cătălin 
Munteanu, Ciocoiu, Reghe- 
campf, Luțu (Galatasaray). Lo
tul se va reuni la 15 februarie.

Returul în Divizia A, 
meciurile amicale 

ale tricolorilor
în această primăvară, se

zonul fotbalistic va fi deschis de 
meciurile din sferturile de finală 
ale Cupei României la fotbal.

Campionatul național 
Divizia A se va relua după 
următorul program:
Etapa a 21-a: duminică, 1 martie 
Etapa a 22-a: sâmbătă, 7 martie 
Etapa a 23-a: sâmbătă, 14 martie 
Etapa a 24-a: sâmbătă, 21 martie 
Etapa a 25-a: miercuri, 25 martie 
Etapa a 26-a: sâmbătă, 28 martie 
Etapa a 27-a: miercuri, 1 aprilie 
Etapa a 28-a: sâmbătă, 4 aprilie 
Etapa a 29-a: sâmbătă, 11 aprilie 
Etapa a 30-a: miercuri, 15 aprilie 
Etapa a 31-a: sâmbătă, 18 aprilie 
Etapa a 32-a: sâmbătă, 25 aprilie 
Etapa a 33-a: miercuri, 29 aprilie 
Etapa a 34-a: sâmbătă, 2 mai

Partida Steaua - Ceahlăul, 
restanță din etapa a 19-a, se 
va disputa miercuri, 11 martie.

Echipa națională a României 
va juca miercuri, 18 martie, pe 
teren propriu, o partidă amicală 
cu reprezentativa Israelului, la 8 
aprilie se va întâlni în deplasare 
cu Croația și la 22 aprilie, tot în 
deplasare, cu Belgia. Tricolorii vor 
juca sâmbătă, 30 mai și miercuri 
3 iunie, alte două meciuri amicale, 
pe teren propriu, cu Irlanda de 
Nord, respectiv Paraguay.

Urmează ca FRF să stabi
lească datele semifinalelor și 
finalei Cupei României. --- jj

Pagina realizată de 
Sabin CERBU
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rr PE NOI NU NE SPERIE FALIMENTUL"
Cu toate că în județul nostru 

există acum câteva sute de 
unități care au ca profil Industria 
alimentară, creându-se astfel un 
mediu concurențlal destul de 
puternic, este suficient loc, nu 
fără dificultăți însă, ca flecare să 
trăiască șl să se descurce în 
conjunctura actuală a economiei 
de piață. O asemenea concluzie 
s-a desprins șl din discuția pe 
care am avut-o de curând la SC 
Devii din Deva cu dna director 
Mariana Clobanu șl cu contabilul 
șef Serglu Rusu. Faptul că mai 
ales în privința desfacerii laptelui 
șl produselor lactate s-a creat, 
deocamdată, în special în privința 
diversificării gamei sortimentelor 
șl a ambalajelor o concurență 
vizibilă, acest aspect nu se 
resimte însă în aceeași măsură 
în legătură cu prețurile practicate 
și cu calitatea produselor oferite 
la consum. Dacă acum găsim pe 
piețe la Deva, Hunedoara sau 
Petroșani, respectiv la maga
zinele de profil alimentar, produse 
venite din Cluj-Napoca, Oradea, 
Sibiu, Arad, Deta sau din alte 
localități cu tradiție în prelucrarea 
laptelui, nu putem spune decât 
că acesta este un lucru benefic, 
în avantajul consumatorilor,

Cu un asemenea bec putem vedea 
lumina de la capâtul tunelului?

ACTIVITATEA MIXTĂ - O
5OLUȚIE PENTRU 

ATRAGEREA PROFITULUI
Anul 1998 va fi pentru 

Cooperativa meșteșugărească 
„Horia" din Brad un an al 
recuperărilor pentru activitatea 
de anul trecut: Din cele declarate 
de dl Ștefani Sabini, președintele 
cooperativei, am reținut că 1997 
a fost un an al acumulărilor 
Investiționale. S-au făcut dotări 
de peste 100 de milioane de lei 
materializate în mașini de cusut, 
s-au cheltuit încă 60 de milioane 
de lei pentru închirierea unor 
mașini de ștanțat șl de subțiat 
pieîe și au fost angajate 84 de 
persoane. Toată această 
„mobilizare" a avut ca rezultat 
punerea bazelor a două secții de 
prelucrat fețe de încălțăminte în 
vederea onorării unei comenzi 
Importante, lohn. Din păcate, 
firma parteneră nu a putut realiza 
parametrii de cantitate angajați, 
cele 400-500 de perechi de fețe 
din contract reprezentând in 
realitate doar 200-250 de 
perechi. Acest lucru ne-a creat 
prejudicii și pentru simplul fapt 
că am fost nevolți să lucrăm în 
salturi. Din fericire, între timp am 
găsit un alt partener care a com
pensat sincopele de activitate 
avute.

Patruzeci de angajați au 
asigurată activitatea precum și 
salariul de bază, partenerul 
plătind cu corectitudine orele 
suplimentare de lucru. Desigur, 
se face și un control riguros al 
activității, tot timpul existând un 
cadru tehnic al asociatului care 
supervizează activitatea. 

cunoscut fiind faptul câ în județul 
nostru resursele zootehnice sunt 
departe de a acoperi cerințele de 
consum. Diminuarea drastică a 
efectivelor de animale, în mod 
deosebit a celor de vaci cu lapte, 
a determinat - cum apreciau 
Interlocutorii - scăderea foarte

O certitudine pe

accentuată a producției preluate, 
în prezent aceasta reprezentând 
abia 4000 I pe zi, față de 40-50 mii 
I cât se asigurau înainte de 1989. 
Dacă atunci peste jumătate din 
cantitățile de lapte colectat 
proveneau de la fostele IAS-url, 
acum producția s-a redus undeva 
la 10 procente, pentru completare 
căutându-se resurse în județele 
limitrofe - Arad și Timiș.

Din discuție am desprins că o 
altă cauză care Influențează direct 
preluările o constituie și întârzierile 
ce se acumulează în unele 
perioade la plata producătorilor

Unui din atuufile coo
perativei „Horia” îl reprezintă 
diversificarea activității. La 
,,Horia" se produce și mobilă 
care se desface prin maga
zinele proprii din Cluj, Recaș, 
Hațeg, Deva, Vața, Petrila și 
firește Brad. Mobila produsă la 
Brad, 10 modele, dă prioritate 
funcționalului în detrimentul 
luxului, fiind o ofertă bună 
pentru cei cu buzunare mai 
subțiri. Tot la ,,Horia” se 
produce o gamă extrem de va
riată de echipamente de pro
tecție, 22 la număr, se fabrică 
diferite confecții textile în 
atelierul de croitorie sperăndu- 
se la o colaborare cu un 
partener din Belgia, coope
rativa dispunând șl de un 
service auto și de vulcanizare.

■ Ca activitate economică 
„Horia" se situează pe al doilea 
loc în județ după Cooperativa 
„Cauciucul” din Deva. Are 
peste 400 de clienți anual, 
realizând, pe 1997, o producție 
marfă de 8,9 miliarde de lei. 
Pentru perioada următoare ca 
strategie generală a coope
rativei se prevede o con
solidare în performanță și 
calitate a activităților existente, 
acordarea autonomiei finan
ciare fiecărei secții ducând la 
autoellminarea celor ne
rentabile. 

A. SĂLĂGEAN

agricoli, respectiv a crescătorilor 
de animale, în prezent plata fiind 
efectuată la peste 50 la sută din 
cantitățile achiziționate în luna 
noiembrie a anului trecut. Din 
acest punct de vedere situația ar 
putea să fie mal bună, însă Devii 
are Imobilizate în stocuri de pro
duse (telemea șl lapte praf) circa

500 milioane lei, desfacerea lor 
fiind mal anevoioasă în această 
perioadă, ceea ce face ca și 
disponibilitățile bănești să fie mai 
reduse. Dorința și eforturile firmei 
sunt subordonate menținerii unor 
relații cât mai bune cu produ
cătorii agricoli, respectiv cu fur
nizorii de materie primă - laptele, 
însă decapltalizarea constituie un 
handicap greu de trecut, care-l 
afectează aproape în totalitate pe 
agenții economici din domeniul 
industriei alimentare, în mod 
deosebit pe cei cu capital de stat, 
aceștia acumulând o serie de

n-am
II prea auzit să facă lucruri 

bune, să se bucure cineva de 
efectele sale "binefăcătoare1'. 
Văzându-se tot mal tare strânși 
cu ușa, că nu mai au din ce 
constitui resursele bugetare, 
guvernanții aruncă suferihțele pe 
umerii celor mulți și oropsiți, 
respectiv asupra consumatorilor 
de bunuri și servicii. Dacă aceste 
creșteri de prețuri ar fi de numai 2 
procente, de la 9 la 11 sau 
respectiv de 4 procente - de la 18 
la 22 la sută la unele produse, 
poate s-ar mal găsi o oarecare 
îngăduință, însă în realitate 
vedem că prețurile au cunoscut 
creșteri mult mal spectaculoase, 
ele fiind și opera, de regulă, a 
comercianților nu a producătorilor, 
în vederea rotunjirii profitului.

Unul dintre efectele pe care 
nu le doreau producătorii agricoli, 
deoarece acestea vor fi resimțite 
fără îndoială și de către 
consumatori, privește creșterea 
TVA la semințe, care acum este 
de 22 la sută, Inclusiv la semințele 
din import care înainte aveau un 
TVA de 9 la sută. Discutând cu 
unii cultivatori de cartofi, aceștia 
sunt nemulțumiți de practicarea 
unei taxe de 22 procente, care 
face ca acum costul seminței să 
ajungă la 4000 lei/kg. Aceasta

k Asociația PAEM Deva- partener activ implicat

Asociația PAEM, conform 
scopului pentru care a fost înfiin
țată, continuă sădesfășoare acti
vități care să sprijine dezvoltarea 
locală și chiar regională.

In perioada 22-23 ianuarie 
a.c., am organizat la Geoagiu Băi 
seminarul cu tema Marketingul 
oportunităților de investiții în 
macroregiunea economică 5. 
Acest eveniment a fost co-fînan- 
țat de Fundația Internațională de 
Management - FIMAN - Bucu
rești și a fost o continuare a pri
mului seminar organizat la 
Bușteni în noiembrie 1997. Sco
pul acestor activități este forma
rea unei rețele regionale de parte
neri care să se implice în promo
varea resurselor locale și să spriji
ne dezvoltarea locală și regională. 

datorii din perioada când pe 
seama lor s-a făcut protecție 
socială.

Desigur că nu se poate 
face abstracție de aspectele 
care privesc eficiența econo
mică, convingerea conducerii 
firmei fiind aceea că "pe noi nu 
ne sperie falimentul, căutând 
soluții la toate problemele care 
apar." în acest context am no
tat că sunt menținute în 
funcțiune 7 rute șl 84 de 
puncte de colectare a laptelui, 
în aceste condiții activitatea 
mențlnându-se la o cotă 
rezonabilă de profit.

Referitor la privatizare, 
firma urmează ca prin FPS să 
scoată la vânzare acțiuni ce 
reprezintă un capital social de 
peste 2 miliarde lei, aștep- 
tându-se nu numai un Inves
titor cu bani pentru reca- 
pltalizarea firmei, ci șl măsuri 
concrete de sprijinire a 
crescătorilor de animale pentru 
a revigora sectorul zootehnic, 
ceea ce ar asigura o mai bună 
utilizare a capacităților de 
producție existente șl, Implicit, 
creșterea ofertei pentru piață.

A consemnat 
Nlcolae TÎRCOB

înseamnă că pentru a cultiva 
un ha de cartofi, produ
cătorului agricol îl trebuie cel 
puțin 12 milioane lei, bani 
numai pentru procurarea 
seminței. Dacă mai luăm în 
calcul costul celorlalte lucrări 
agricole, al îngrășămintelor 
chimice și pesticidelor, rezultă 
că nu va fi deloc de mirare 
dacă în vară și în toamnă 
cartofii vor deveni mult mai 
scumpi, trecând în categoria 
alimentelor de lux.

Punând în balanță ajutorul 
dat proprietarilor de pământ și 
cultivatorilor de cartofi prin 
cupoane, care se știe că au 
valoare de circa 220-240 mii 
lei pentru fiecare hectar, reiese 
cu claritate că în cazul acestei 
culturi valoarea cuponului nu 
acoperă nici pe departe 5 pro
cente din cheltuielile efective 
ce se fac. Nu este cazul să 
facem referiri și la alte culturi 
ce sunt omorâte cu fel și fel de 
măsuri, în loc să se stabi
lească o strategie clară și, în 
raport de cerințele pe piața 
internă și externă, să se dea 
un semnal clar de orientare a 
producției agricole, cum se șl 
procedează în toate țările 
avansate, unde politicile agri
cole sunt foarte clare.

Nlcolae TÎRCOB

în dezvoltarea comunității■
canale de promovare a.acestor 
oportunități și, nu în ultimul rând, 
s-a consolidat rețeaua de agenții, 
instituții și organizații, ajun-

Participanții la acest seminar 
au fost reprezentanți ai: Agenției 
de Dezvoltare Economică Deva- 
ADEH, Agenției de Dezvoltare 
Timișoara - ADETIM, ai Pre- gându-se la concluzia că numai în 
fecturii Hunedoara-Biroul 
penfru Integrare Europeană, 
Direcției coordonare servicii 
'publice, reprezentanții în județul 
Hunedoara ai Ministerului Pri
vatizării, Fundației pentru Pro
movarea întreprinderilor Parti
culare Mici și Mijlocii Petroșani, 
Centrului de Afaceri Transil
vania Deva și ai organizatorului 
seminarului - Asociația PAEM 
Deva.

Pe parcursul seminarului s- 
au identificat oportunitățile de 
investiții care pot atrage 
potențiali investitori direcți în 
zonă, s-au identificat potențiale

Vorbind despre criza de lei 
a societății “Crișbus", dl Sorin 
Oană, șef al autogăril din Brad, 
aduce prioritar în discuție 
"aportul" concurenței la 
aceasta. "De peste trei ani 
mașinile firmelor private au 
atras segmente din ce în ce mai 
importante din clientela 
“Crișbus" de pe cel mai rentabil 
traseu: Brad-Deva. înainte de 
apariția concurenței veniturile 
încasate de firmă pe relația 
Deva depășeau jumătate din 
veniturile totale ale Crișbus. în 
prezent acest traseu nu 
reprezintă ca aport la veniturile 

Concurența a suflat 
societății "Crișbus" 

ruta “de aur"
totale ale societății mai mult de 
10 procente", precizează dl 
Oană. Interlocutorul consideră 
că, mai mult sau mai puțin, 
concurența particularilor nu 
respectă regulile falr-play-ului. 
“Două din peroanele autogării 
au fost închiriate mașinilor 
concurenței. A fost nevoie de 
acest pas pentru evitarea, pe 
viitor, a bulversărilor de trafic în 
zona autogării pe care gararea 
aleatoare a autobuzelor parti
cularilor le genera. La fel ca 
pentru mașinile noastre am 
întocmit și pentru cele ale 
concurenței un jurnal cu orele 
de plecare și sosire. Din păcate 
doar unul dintre întreprinzători 
colaborează cu noi declarând și 
respectând orarul transpor
turilor. Toți ceilalți pleacă și vin 
la peron fără să respecte vreun 
orar. Ba mai mult, aș zice, se 
orientează după programul 
autobuzelor noastre plecând cu 
câteva minute înainte și

Potrivit unul studiu al băncii 
de investiții ABN Amro Hoare 
Govett, până în anul 2000 țara 
noastră nu va reuși să 
recupereze căderea economică 
înregistrată în anul 1997, când 
PIB a fost mai redus cu circa 
3,6 miliarde dolari (respectiv cu 
peste 10 procente) față de cel 
înregistrat în 1996. Prognoza 
evoluției economiei românești 
denota că - așa cum precizează 
aceeași sursă - abia spre sfâr
șitul anului 2000 se va putea 
stopa inflația, dolarul ajungând 
la aproximativ dublu față de 
cursul actual (în jur de 16.400).

Odată cu creșterea inves- 
strălne directe, va spori 
mțarea externă a eco

nomiei, ajungând la peste 43 la 
sută din PIB, față de circa 30 la 
sută cât s-a realizat în 1997.

această formă se pot asigura pre
misele unei dezvoltări regionale 
eficiente.

Deși acest tip de colaborare 
este la început și ca orice început 
este mai dificil, considerăm că 
merită continuată organizarea de 
astfel de acțiuni. La sfârșitul semi
narului s-a și stabilit ca urmă
toarea acțiune a rețelei locale și 
regionale să se desfășoare în Valea 
Jiului în luna martie a.c.

Asociația PAEM Deva, pe 
lângă organizator de acțiuni care 
sprijină dezvoltarea comunităților 
din județul Hunedoara, are în 
derulare un contract pentru 

culegând, în calea mașinilor 
Crlșbus, toți călătorii. Ceea ce 
nu consider a fl corect", spune 
dl Oană.

Mașinile "Crișbus” sunt 
singurele care se mai 
aventurează pe trasee cu 
drumuri neasfaltate. Cvasine- 
rentabile, cursele pe relațiile 
Ciungani, Căzăneștl, Târnă- 
vița, Dumbrava, Grosuri sau 
Dupăpiatră datorită drumurilor 
proaste sunt un atac direct la 
infrastructura mașinilor.

L-am întrebat pe domnul 
Oană de ce nu se renunță la 
traseele care aduc pierderi 

urmându-se exemplul parti
cular care nu se mișcă un 
kilometru dacă n-au pentru 
aceasta acoperit profitul. “în 
primul rând trebuie să ținem 
cont că numărul traseelor pe 
care “Crișbus" le deservește s- 
a redus în ultimii ani la 
jumătate, de la 30 la 14. Avem 
în plan renunțarea în con
tinuare la rutele nerentabile, 
pe măsură ce se vor coace 
condițiile pentru aceasta. Pen
tru că sunt încă mulți oameni 
care depind, exclusiv, de 
autobuzele noastre pentru a 
putea merge la serviciu sau 
elevii la școală. Și atâta timp 
cât aceste curse aduc totuși 
infime beneficii sau generează 
pierderi “tolerabile" încercăm 
să le menținem. Desigur, în 
momentul în care un traseu 
devine clar nerentabil vom 
renunța la el", declară dl 
Oană.

A. SĂLĂGEAN

ca în tm
Faptul că se estimează o 

creștere economică zero în 
acest an, că premierul spune 
că din a doua parte a lui 1998 
ne va fl ceva mai bine nu prea 
au suport dacă avem în 
vedere faptul că toate cam 
bat pasul pe loc, Iar valul li
chidărilor de societăți comer
ciale încă nu s-a declanșat în 
1998 cu forța promisă șl aș
teptată. Oricât de optimiști 
sau de pesimiști vom fi asu
pra valabilității scenariilor ce 
se fac privind situația eco
nomică și socială a țării, viața 
va fl cea care le va confirma 
sau infirma, semnalele ce ni 
se dau la acest început de an 
dându-ne însă mai multe griji 
și mai puține certitudini, 
deocamdată. (N.T.).

furnizarea de servicii de 
ocupare și mutare a persoa
nelor disponibilizate din zona 
Văii Jiului. Livrarea acestor 
servicii este finanțată de Banca 
Mondială și se derulează prin 
Direcția Generală a Muncii și 
Protecției Sociale Deva - 
Hunedoara.

Considerăm că această pe
rioadă de complexe trans
formări, cu implicații sociale și 
economice majore, necesită 
elaborarea de noi programe, 
chiar și locale, aflate la 
interferența economicului cu 
socialul, care să asigure o 
dezvoltare globală a județului.

AnaZSOK, 
director coordonator
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Lumea de dincolo de ziduri
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Am folosit versurile lui 
Adrian Păunescu, deoarece 
cunoscându-l pe llie Stoica ne
am convins câtă dreptate avea 
poetul. Numai Dumnezeu 
poate ști ce se va întâmpla 
cu cei ca el, cu cei pe umerii 
cărora viața și-a lepădat gre
utatea, ca o mantie înăbu
șitoare.

Lui llie nu îi este deloc 
ușor să vorbească despre 
părinți sau frați (pe unii dintre 
ei nici nu-i cunoaște). Născut 
în orașul Mediaș, jud. Sibiu, 
a crescut de la vârsta de 6 
ani la Casa de copii din Baia 
de Criș. Acum, ajuns la 20 
de ani, nu mai locuiește aco
lo, ci la Chișcădaga. Neajun
surile au făcut mereu parte 
integrantă din existența lui. 
De aceea nu se plânge de 
sărăcia în care trăiește. Pen
tru el este important să aibă 
un acoperiș deasupra capu
lui. Căci bani și mâncare

7
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Minorii au

\
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spart 
„Altamira"
Au fost identificați recent 

la Deva doi minori, polițiștii 
stabilind că ei sunt autorii 
spargerii barului ,,Altamira". 
Băieții au plecat într-o noap
te de aici cu bunuri în valoa
re de 400.000 de lei.

Doar după două nopți, tot 
ei au spart un bar la Simeria, 
de unde au furat un radioca- 

^setofon, cafea și țigări.

obține prin muncă, lucrând 
cu ziua când la unii, când la 
alții.

De câtva timp necazurile 
s-au abătut iarăși asupra lui, 

vuite ute/tă u'ti ll încă tiu <> /tir ului 
('ine ale /tăunii a te încă /tecul".

chinuindu-l. S-a îmbolnăvit 
suferind în tăcere zile și 
nopți la rând. De unde bani 
să consulte un medic?

Zilnic, oamenii din sat îi 
puteau citi durerea pe chip, 
însă nimeni n-a băgat în sea
mă tristețea ce-l înconjura. 
Nimeni nu l-a întrebat ce-l 
doare, de ce nu mănâncă sau 
de ce tace. Nici chiar cei la 
care muncise atâta timp!

într-o seară, ca o stea 
norocoasă, llie a întâlnit doi 
timișoreni. Umflătura de sub 
bărbie și starea în care se

r 'Partenerul' an box p'afară 
alte figuri (mai puțin spor
tive). mai ales sub privirile 
admiratoarelor.

.Foto Eduard CHIROIU

*

Tinerii si infmctimea
9 9

Au dat iama
în dependințe

Un șomer de 26 de ani, 
un muncitor de 23 și unu 
fără ocupație de 19 ani au 
dat mai zilele trecute iama 
prin dependințele locuințelor 
unor cetățeni din Petroșani. 

afla nu erau nici pe departe 
o glumă. Oameni cu suflet 
nobil, Andrei șl Ghiță l-au 
transportat la Spitalul jude
țean Deva. Suferea de un

abces submandibular, ceea 
ce necesita mai multe zile de 
îngrijire medicală, l-au cum
părat apoi cele necesare spi
talizării, l-au ajutat cu haine și 
bani. Și, nu în ultimul rând, i- 
au acordat atenția și grija de 
care avea mare nevoie. Vi
zitele lor, destul de dese, aduc 
un strop de fericire în sufletul 
lui llie, o oază de bucurie și 
siguranța zilei de mâine, după 
cum el însuși mărturisește: "Zi 
de zi mă rog să vină Andrei și 
Ghiță. Dacă se întâmplă să 
întârzie, îmi fac o groază de

\ 
\
\ 
\
\
\

Un gând și o l#
. "Ce situație mizerabilă mai este și aceea a omului! Când îi merge 

bine, el ignoră toată lumea, iar în restriște nu e cunoscut de nimeni; 
în prosperitate se pare că-și pierde bunul simț, iar când este copleșit 
de nenorocire, socotit că nu-i are; când e sus, el se uită pe sine însuși, 
iar când este în nenorocire, nimeni nu se gândește la el".

PASCAL
Un căpitan la inspecție se opri înaintea unui 

soldat ce avea nasul zgâriat și-l întrebă:
- Unde țl-ai zgâriat nasul așa tare?
- M-am mușcat, domnule căpitan, răspunde 1 

soldatul.
- Ce vorbești? Vrei să râzi de superiorul tău, cum văd. Cum să / 

te muști, când nasul e deasupra gurii?
- Vă cer scuze domnule căpitan, dar m-am urcat pe scaun. /

\

Și ei sunt din Petroșani și 
se numesc Tiberiu Hajducsi, 
Anton Muller și Edmond Erdei.

Din dependințele celor 
trei locuințe pe care le-au 
spart au furat produse ali
mentare și articole de îmbră
căminte în valoare totală de 
2.874.000 de lei.

S-a recuperat 90 la sută 
din pagubă. 

probleme. Fără ei mă simt 
atât de singur".

Obișnuit cu activitatea, i 
se pare că în spital clipele 
trec inimaginabil de greu. 
Când nu citește sau comple
tează integrame, îl zărești 
plimbându-și singurătatea 
prin curtea spitalului, visând 
la lumea de dincolo de zi
duri. O lume incertă în care 
va trebui să aleagă între a se 
reîntoarce la Chișcădaga 
sau a-șl urma prietenii la 
Timișoara. Ei i-au oferit posi
bilitatea de a evada într-o 
altfel de lume, mai bună, mai 
curată, mai sigură. Față de 
ei, llie Stoica se simte dator 
și ar vrea să-i ajute la rându
ri cu tot ce-i stă în putință. 
Căci Andrei și Ghiță au întins 
o mână de ajutor unui băiat 
cu care viața n-a fost nicio
dată darnică.

Cristina CtNDA

Comersantul
Polițiștii din Hunedoara 

cercetează un comerciant 
mai deosebit. Este vorba de 
Vili Rupă, de 25 de ani, care 
intenționa să comercializeze 
2 kg de mercur alb.

Substanța era deținută 
ilegal de Vili.

îmi scrii că al un cumplit 
sentiment de inferioritate față 
de colegele tale de liceu care 
locuiesc în oraș, tu făcând 
școala generală la țară, pur și 
simplu nu găsești subiect de 
discuție comun, ele fiind Inte
resate de ultima linie a model, 
discotecile orașului, băieții din 
oraș și chefurile organizate la 
diferiți prieteni.

DIAlOGunt 51
într-un cuvânt: te simți mar- 

ginalizată.
Laura, cunosc prea bine 

acest sentiment, l-am trăit și eu 
în primii ani de liceu. Faptul că 
nu locuiești în oraș îți oferă un 
mic deza’vantaj în ceea ce pri
vește viața modernă a licee
nilor, dar nu e un motiv de dis
perare! La urma urmei și la sat 
poți dobândi Informații și dacâ 
privești totul din alt unghi de 
vedere vel observa că acel timp 
liber pe care cei de la oraș îl 
consumă în disco și chefuri, tu

Deși fetița din imagine zâm
bește, este greu de crezut că se 
bucură de o copilărie fericită.

Ea locuiește într-una dintre 
coșmeliile din spate și face parte 
dintre acei nefericiți ce-și duc traiul 
în cunoscuta colonie de la Iscroni.

Foto V. NEAGU

La discotecă
Marian Alin Bucur are 23 

de ani, este din Deva, fără 
ocupație. S-a dus la Disco
teca Max din municipiu, într- 
o dimineață. Nu să danseze, 
ci să fure.

Profitând de neatenția 
personalului de aici, Alin a 
furat aparatură electronică în 
valoare de 2.640.000 de lei.

Nu i-a folosit la nimic, 
dimpotrivă, este cercetat de 
poliție. (V.N.) 

îl vel putea fructifica în așa fel 
încât să reușești să atragi aten
ția asupra ta - pentru că în scri
soare observ o undă de regret, 
cum că nu poți șl tu face atente 
colegele prin "poveștile" spuse 
de tine - să nu te mai simți 
marginallzată. Caută în acel 
timp liber informații despre lite
ratură sau o anumită știință 
care te pasionează, sau poate 
ai un hobby care merită să fie 
cultivat șl dezvoltat. Vei ob
serva că atunci când poți "să-ți 
dai cu părerea" măcar într-un 
domeniu, când te pasionează 
ceva și vel ști mai multe decât 
majoritatea, interesul colegelor 
tale se va îndrepta șl către tine.

Ba chiar mai mult, fiind ceva 
interesant poate vei atrage atenția 
colegilor! In plus, toate acestea îți 
vor fi de folos și în viitor pentru că 
ele sunt cunoștințe dobândite, nu 
doar zvonuri de ultimă oră.

E și acesta un mod de a 
intra în cercul strâns al cole
gelor tale. Nu dispera. Succes.

tna DELEANU

Și părinții sunt
sancționați

i r
între activitățile desfășurate 

de polițiștii deveni în 1997 s-a 
aflat și prevenirea delincvenței 
juvenile. Au fost depistați 86 de 
elevi în unități de jocuri meca
nice de noroc sau consumând 
alcool. Toate cazurile au fost 
sesizate unităților școlare din 
care aceștia făceau parte, pre
cum șl părinților. 13 părinți au 
fost sancționați pentru dezinteres 
în supravegherea minorilor.

în aceeași perioadă au fost 
cercetați 152 de minori, din care 
11 în stare de arest, pornind de 
la infracțiuni de violență până la 
furturi.

Ca principale cauze consta
tate în creșterea infracționalității 
în rândul minorilor sunt slaba 
preocupare a educării copiilor 
de către părinți, precum și din 
partea instituțiilor abilitate în 
această direcție (V.N.)

■ y

-

La realizarea lui Army Of 
Me a contribuit și raperul 
Mike D (Beastie Boys), iar 
videoclipul este regizat de 
Michel Gondry, cel care a 
mai colaborat cu Bjork și la 
apreciatul clip Human 
Behavior. Singleul Army Of 
Me/Cover Me/Sweet Intuition 
a figurat pe locul 10 în UK la 
1.05.1995 și este inclus pe 
soundtrackul filmului Tank 
Girl ( a cărui premieră a avut 
loc la Londra pe 16 iunie).

La 12 iunie 1995 a fost 

lansat albumul "Post" 
(Polydor), care a intrat direct 
pe locul 2 în UK, ajungând 
No.1 în revista britanică 
NME atât în topul de albume, 
cât și în topul Indie (8 iulie 
1995) și a atins locul 32 în 
topul american Billboard 
(1.07.1995)

în revista americană Bill
board redactorul Stephen 
Thomas Erlewine a recenzat 
astfel albumul: "Debut a fost 
un succes în lumea întreagă, 
însă cu Post, fosta solistă a 

grupului de rock, atlernativ 
islandez The Sugarcubes a 
demonstrat că este capabilă 
de o carieră solo monumen
tală. Bjdrk nu s-a despărțit 
de inovațiile primului disc ci 
le-a rafinat, împingând fuzi
unea jazz/dance spre noi 
teritorii cum ar fi big-band 
(It's Oh So Quiet) și trance 
(Possibly Maybe). Lucrând 
cu producători de talia lui 
Nellee Hooper sau Tricky și 
cu programatorul Marius De 
Vries era firesc ca albumul 
să crească în valoare, să fie 
mai variat și mai subtil ca 
precedentul, fiind punctat de 
încărcătura vocală incisivă a 
lui Bjork. De remarcat răz
boinica Army Of Me, grați
oasa Isobel și surprinzătoa
rea It's Oh So Quiet toate

BJORK (VII)
potențiale hituri. Bjork este o 
artistă capabilă oricând de 
astfel de bijuterii muzicale".

Post beneficiază de o 
echipă de producători (Bjork, 
Nellee Hooper, Tricky, Howie 
Berstein și Graham Massey) 
și de o serie de muzicieni 
invitați: Stefan Halligan 
(uiliean pipes), Jim Couza 
(hammer dulcimer), Guy 
Singsworth (harp sichord), 
Talvin Sing (percuție) și 
Eumir Deodato (aranjament 
orchestral). înregistrat în 
studiourile Compass Point 

din Bahamas, LP-ul are o 
durată de 43'și 57", pe el 
fiind incluse piesele: Army Of 
Me/Hyperballad/The Modern 
Things/lt's- Oh So Quiet/ 
Enjoy/You’ ve Been Flirting 
Again/lsobel/Possibly 
Maybe/I Miss You/Cover Me 
și Headphones.

Cronica discului în NME 
este: "Alaltăieri frontman-ul 
grupului The Sugarcubes, ieri 
o ieșire izolată cu albumul 
Debut iar astăzi o splendidă 
primadonă care revine cu 
albumul Post. Aceasta este 

pe scurt cariera lui Bjdrk. 
Post s-a inserat rapid ca unul 
dintre discurile anului".

Post este o mixtură de 
jazz, techno, pop, ambiental 
și alternative rock, Bjdrk reu
șind să facă să conviețu
iască toate aceste genuri 
muzicale diferite într-un sin
gur disc. La acest album ex
perimental se adaugă vocea 
lui Bjdrk când dulce șl suavă, 
când impertinentă sau iste
rică, care călătorește împo
triva curentului. Pe disc se 
simte instinctul marii inter
prete care reușește să con
struiască o atmosferă new 
age mulțumitoare pentru toa
te categoriile de melomani.

- va urma -
Horia ȘEBEȘAN
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• Pierdut legitimație de ve

teran de război, pe numele 
Caterinciuc Damian. O declar 
nulă.

COMEMORĂRI

VÂNZĂRI 
£UMPfliRSRI

• Vând pământ în Lăpușnic.

• Vând îmbrăcăminte se
cond hand, import Suedia, 
foarte convenabil. Tel. 
092721467 (40223)

/ OFERTE DE
SERVICII

Tel. 283295 (40246)
•Vând teren intravilan, 10 ari. 

Informații Hațeg, Aleea Școlii 
nr.10, ap. 12. (9825)

• Vând urgent casă, poziție 
foarte bună și alte avantaje. 
Cîmpuri Surduc, 83, Neag 
Filimon. (40955)

• Vând casă, zonă centrală, 
Orăștie, loc de casă 3300 mp. 
Tel. 241073 (40951)

■ Vând casă, pământ în sat 
Teiu, nr.90. Deva tel. 624293 
(40713)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Astoria, tel. 624716 (0950)

• Vând urgent casă cu etaj, 
în construcție, terminat subsol, 
garaj. Orăștie, str. Horea, ultima 
casă. (0489)

• Vând casă, grădină, corn. 
Vălișoara. Informații tel. 655139 
(0318)

•Vând Dacia 1300, fabricație 
1981, motor cotă zero, în per
fectă stare și Dacia 1310, break, 
an 1989, stare ireproșabilă. 
Informații Dobra, str. Eminescu, 
nr. 20 (Biro). Tel. 633401 
(40714)

• Vând microbuz persoane 
Ford Tranzit, 1600 cmc, an 
fabricație 1980, înmatriculat, cu 
CI. Tel.’211856 (40718)

• Vând Dacia 1100 modificată

• Vând societate comercială 
scutită de impozit pe profit 2 ani, 
preț negociabil. Tel. 730675 
(40249)

• Vând sobe teracotă, trans
port la domiciliu. Tel. 620411 
(40954)

• SC INFOMIN SA DEVA , 
str. 22 Decembrie, 37 A, tel. 
213915, 214718 vinde mo
toare electrice de 7,5 kW, 1500 
rot./min. (40952)

• Vând talon Mercedes D 
306, rafturi și tejghele tip ma
gazin, calculator 386, mașină 
spălat automată, aragaz și 
butelie, ambalaje bere și Pepsi, 
Ford 3 t, înmatriculat. Tel. 
216357 (951)

• Vând abricht cu circular. Tel. 
211840, după ora 19 (40957)

• Vând motor 1400 cmc + 
cutie de Renault 18, perfectă 
stare și alte piese din dezmem
brare, preț total 3 milioane lei. 
Almașu Sec.'nr. 93 (lângă Deva) 
(40215)

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

• Vând cazan încălzire cen-
cu motor Dacia 1300, preț 
4.000.000 și piese de schimb. 
Sat Baldovin, nr. 32, corn. Baia
de Criș (40717)

• Vând Ford Sierra Break, 
1988, înmatriculat, opțiuni, preț 
convenabil, tel. 651579, 094/ 
561588 (0316)

• Vând Dacia papuc, 5 locuri, 
preț 23.000.000, fabricație 
1996, tel. 641770 (0488)

• Vând ARO 10, Diesel, mo
tor Renault, Valea Brad, 5.Tel. 
650491 (3017)

• Vând remorcă, tractor, stare 
de funcționare. Tel. 650223 
(0319)

623619, după ora 16.’(40211)

trală, pe gaz Vaillant, asigur 
Tel. 092/701072, 

723908 (0418)
• Vând talon Opel Record, 

2,3 Diesel, anul 1979, tel. 
762154 (9827)

• Vând armă calibru 16 mm 
"SUL", germană, remorcă 
mono, rusească. 058/752269, 
054/777038 .

montaj.

• Angajăm inginer chimist în 
Deva, tânăr, permis conducere 
auto. Tel. 219232, 092 281895 
(40231)

• Meditez epgleză, germană, 
franceză, orice nivel. Tel. 
626382, 233420 (40716)

• S.C. CONF IMPEX 
FLORENȚA SRL Deva anga
jează muncitori pentru cusut 
haine de piele (croitori). Dori
torii să se prezinte la atelierul 
din incinta SC Dacia Service 
SA Deva, zilnic între orele 10- 
14, până în data de 
16.02.1998 (exceptând sâm
băta și duminica). Informații 
suplimentare la tel. 722634 
fam. Mălai, 623958, fam. Galu. 
(1354)

• Primăria orașului Hațeg 
scoate la concurs, în data de 
12.02.1998, ora 10, următoa
rele posturi vacante: pentru 
cantina de ajutor social un post 
de bucătar, un post de ospătar. 
Condiții de participare: diplo
mă de calificare,vechime mini
mă 5 ani în domeniu, domi
ciliul în orașul Hațeg, vârsta 
maximă 40 ani. Pentru servi
ciul public local de salubritate 
și întreținere zone verzi, un 
post șef formație. Condiții de 
participare: domiciliul în Ha
țeg, liceu, vechime în funcții 
economice minim 5 ani, vârsta 
maximă 45 ani. Două posturi 
muncitor necalificat, salu
britate, 3 posturi muncitori 
necalificați, zone verzi. Condiții 
de participare: domiciliul în 
Hațeg, vârsta maximă 45 ani. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Hațeg. (9829)

• Cu adâncă durere amin
tim că astăzi 4 februarie se 
împlinește un an de la moar
tea celei care a fost

MARIA DAVID
din Baru Mare. O vom păstra 
veșnic în sufletul nostru, ne
poții Adriana, Ioana și Tibi 
Necșa din Deva. (40248)

• înmărmurită de durere 
soția aduce un ultim omagiu 
soțului iubit trecut fulgerător în 
neființă

ADRIAN MÎRZA
Lacrimile amare nu pot 

umple golul lăsat de irepa
rabila pierdere. Vei rămâne 
veșnic în inimile noastre. 
Dumnezeu să te odihnească. 
Corpul neînsuflețit va fi depus 
la Casa Mortuară din Deva. 
(40967)

• Cu adâncă tristețe, colec
tivul Eurostil Proiect exprimă 
un sincer regret pentru fulge- 
rătoarea trecere în neființă a 
distinsului

ADRIAN MÎRZA
Amintirea lui caldă va dăi

nui veșnic în inimile noastre. 
Sincere condoleanțe soției și 
mamei greu încercate. 
Dumnezeu să-l odihnească I 
(40967)

• Colegii de la SC Asar 
Grup SRL Deva regretă ne
spus dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost

ADRIAN MÎRZA
și sunt alături de familia îndo
liată. (40969)

• Vând convenabil SRL. Tel.

-j PIERDERI I DIVERSE

• Pierdut certificat acționar 
Casial Chișcădaga, ' nr. 
3636284 pe numele Clej Maria. 
Se declară nul. (40953)

'««thriiLt h ruBucim 
"CUVÂNTUL UBER"

• Mezin Mioara din Hune
doara practică activitate de 
comerț, în baza autorizației 
14495/1998. (40250)

• Colectivul de la SC Asar 
Construct SRL Deva este 
profund îndurerat de dispariția 
fulgerătoare a colegului lor

ADRIAN MÎRZA
și transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate. 
(40969)

Apel către liberalii 
din România

In condițiile în care criza 
politică actuală atentează 
la stabilitatea și evoluția 
prin reformă a statului ro
mân, dată fiind inconsisten
ța temeiurilor de solidaritate 
ale actualei coaliții la pute
re, în care numai o fracțiune 
liberală izolată nu reușește 
să impună o reformă de 
natură liberală, afirm, o 
dată în plus, că unificarea 
liberală nu mai poate fi a- 
mânată. Mișcarea liberală 
trebuie și merită să își regă
sească unitatea. Indiferent 
când Vor avea loc alegerile, 
numai un partid liberal unit 
poate înfrunta cu succes un 
scrutin care, sunt convins, 
va fi necruțător cu partidele 
care vor alege și pe mai de
parte, calea dezbinării for
țelor liberale.

în calitatea mea de pre
ședinte al Partidului Liberal, 
chem personalitățile libe
rale, partidele liberale și or
ganizațiile civice care pro
movează valorile liberale, 
să întemeieze împreună 
primul partid liberal unit al 
României post-decem- 
briste. Nu Niculae Cerveni

pretinde sau reclamă unifi
carea liberală, ci România 
o cere!

Formarea unei FEDE
RAȚII LIBERALE, care să a- 
sigure drepturi egale de lua
re a deciziei și reprezentare 
a tuturor celor ce vor con
simți la întemeierea ei, ar 
deschide calea afirmării 
Proiectului Liberal Național!

Desigur, orice altă rezol
vare a problemei unificării 
liberale este bine venită. 
Partidul Liberal va sprijini, 
fără ezitare, orice altă idee, 
în Convenția Democrată, ori 
în afara ei, în Coaliția la pu
tere, ori excluse din formula 
acesteia, partidele liberale 
nu mai pot ignora, în acest 
moment, că audiența lor es
te în scădere.

A mai rămas un singur 
pas de făcut, unul singur!

Anul 1998 ar trebui să 
fie al unificării liberale!

Unificarea liberală este 
astăzi în mâinile voastre!

Niculae CERVENI, 
Senator,

Președintele Partidului 
Liberai

j Ciruiipuil die ipcimipiieirii [
i "llaircui die Ihuiiredlcaira" i
i ----------------------------------— .— i
| în conformitate cu ordinul ministrului de interne nr. |
| 685, din 04.08.1997, și prevederile art. 28 din Ordo-|
■ nanța Guvernului nr. 60, din 28.08.1997, AVIZELE și j 
! AUTORIZAȚIILE de PSI se eliberează numai pentru .
■ obiectivele care se încadrează în prevederile art. 1 din 1
I H.G. României nr. 51 /1992, republicată în 1996 (M.O. nr. I 
|49/1996). |

Programul de lucru cu publicul este următorul: | 
La Grupul Județean de Pompieri Deva: ■

Lunea: 9 -12
La Compania de Pompieri Petroșani:

I Joia: 9-12
| Pentru celelalte obiective și activități, patronii sau | 
| utilizatorii sunt obligați să prezinte, în scris, la j 
I obținerea autorizației de funcționare, măsurile de.
■ protecție la foc, conform anexei la H.G. României nr. 51,"
I republicată în 1996. •

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

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1f
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean);
- la chioșcul din CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă 
magazinul “Comtim“; - la chioșcul din CARTIERUL 
MICR015 (stația de autobuz "Orizont");

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

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediulS. C. ’’MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
“Palia";

* HA ȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

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

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

Consiliul local Șoimuș
Organizează în data de 25.02.1998, ora 

1O.OO, la sediul Consiliului local, concurs 
pentru ocuparea postului de director cămine 
culturale. Se primesc numai bărbați cu sta
giul militar efectuat.

Informații suplimentare și bibliografia se 
pot obține de la sediul Consiliului local.

CUMPĂRĂM CHERESTEA

FIRMĂ AUSTRIACĂ, CUMPĂRĂ 
CHERESTEA SCURTĂ (sub 1,5m) 
DE PLOP SAU RĂSINOASE 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
LA TEL: 061/710 645

061/716 653
FAX: 061/710 370

( CONVOCATOR )
Conform hotărârii C.A. din data de 

26.01.1998, se convoacă adunarea generală a 
asociației PAS Coratrans pentru data de 
08.02.1998, ora 10, la sediul Societății Comer
ciale CORATRANS S.A. Deva, din str. 22 Decem
brie, nr. 118, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea balanței și bilanțului PAS;
2. Aprobarea dizolvării și lichidării asociației 

PAS;
3. Numirea lichidatorului și stabilirea remu

nerației lui;
4. Descărcarea de gestiune a consiliului de 

administrație.
Informații suplimentare la telefoane 212160;

S C. APOTERRA SA. Simeria 1

Importator unic în partea de Vest a țării 
pentru anvelope MATADOR, asigură în perma
nență întreaga gamă de anvelope pentru autotu
risme și autocamioane, la cele mai mici prețuri 
practicate pentru anvelopele din import.

Se acordă termen de garanție 2 ani și termen 
de utilizare .5 ani.
I Relații la tei.: 054/260424, 260966. j
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Z
Societate comercială 

româno-israeliană
Angajează în condiții avantajoase:

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

domeniu, minimum studii medii
O agenți vânzări
O supervizor vânzări (distribuție)
Condiții: vârsta maximum 35 de ani, minimum 

studii medii, persoană dinamică, organizator, 
perseverență.

Trimiteți curriculum vitae însoțit de foto pe 
adresa: Deva, str. Călugăreni, nr.14, până la data de 

< 9 februarie 1998.
K. -

«

y

r -------- ------------------ X

FONDUL SC. COMSIM SA Simeria

Cu sediul in București, str. C.A. Rosetti, 
nr. 21, sector 2, anunță anularea licitației 
publice deschise cu strigare pentru vân
zarea a 56,413% din acțiunile Societății 
Comerciale Agromec S.A. Hunedoara, din 
data de 23.02.1998.

Licitația va fi reprogramată la o dată ce 
^va fi anunțată ulterior.

in orice ocazie, 
publicitate prin 

“Cuvântul liber”!

Anunță scoaterea la licitație pentru închiriere a 
spațiului situat în comuna Băcia, în suprafață de 
143 m2. Licitația va avea loc la sediul societA+H, în 
data de 16.02.1998, ora IO.

Relații suplimentare la telefon 261513._______________J
S.C. COMSIM S.A. Simeria^

Anunță scoaterea la licitație pentru,vânzare a 
unor mijloace fixe.

Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de miercuri, 
ora 10, la sediul societății.

^^Relații suplimentare la telefon 261513._____

X

Consiliul Managerial al
S.C. Retezatul S.A. 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
1 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
----------------------------------------- ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ .

■—> = * EȘTI TÂNĂR, DINAMIC
* Al STUDII MEDII SAU SUPERIOARE 

* Al APTITUDINI ÎN "PUBLIC RELATIONS" 

dorește

t
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>
■

O

să fii
REPREZENTANTUL El ZONAL

Nu ezita și trimite acum un CURRICULUM VITAE 
la fax: 064-197968 sau la adresa str. Barițiu 24, 3400 Cluj-Napoca 

~ Informații suplimentare la tel.: 064-190383

VEI FI MÂNDRU SĂ FII UNUL DE AL NOSTRU !

Shell Romania srl
Vâ oferă posibilitatea de a vâ implica direct într-o noua activitate propriez 

pe bazâ de CONTRACT DE AGENȚIE: operarea unei stafii Shell.

DORIM
• aptitudini manageriale, flexibilitate, corectitudine

• experienfâ comercială în comerțul cu amănuntul

• spirit întreprinzător

• dedicare exclusivă acestei activ tăti

• domiciliul stabil în Petroșani

• vârsta maximă 45 de ani

Existenta unui capital de pornire constituie un avantaj.
PREFERAM CUPLURI

Dacă doriți să vă asumați responsabilitatea operării celui mai modern tip de benzinărie din Europa,

trimitefi-ne CV-ul dumneavoastră pe adresa O.P. 2 ■ 61 BUCUREȘTI, menționând pe plic "RETAIL", până la data de 9 februarie 199E.
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(Urmare din pag. 1)

fost onorată de prezența in
spectorilor generai-adjuncți, 
dnii Dorin Crișan și Simion 
Moinar, de membri ai 
Ansamblului folcloric "Dor”, 
de profesori, invitați și 
numeroși elevi. Din partea 
comitetului de părinți a fost 
prezent președintele aces
tuia, di iiiuță Fiorea, care a 
realizat aici barul și a

PREOCUPĂRI PENTRU PREZENT DAR Șl PENTRU VIITOR
(Urmare din pag. 1)

școlară e în creștere. Dacă «nul 
acesta termină clasa a Vlll-a 13 
elevi, din toamnă vor intra 16 
copii în clasa a V-a. Și se aș
teaptă ca în viitorii ani școlari 
numărul elevilor din clasele de 
gimnaziu să se apropie de 20. 
Deocamdată sunt 8 copii în cla
sele primare și 46 la gimnaziu.

Un alt motiv de bucurie 
pentru cadrele didactice ale 
acestei școli îl constituie și faptul 
că nu s-a desființat postul de 
educatoare. Preșcolarii din 
Buceș și Buceș-Vulcan (câte 13 
copii în fiecare sat) urmează 
alternativ cursurile grădiniței cu 
aceeași educatoare. Frecvența 
este bună și cel mai mare câștig 
îl constituie faptul că acești copii 
sunt pregătiți pentru școală. Și 
tot între satisfacțiile dascălilor 
care predau în această școală se 
poate aminti faptul că foști elevi 
le-au devenit în timp colegi sau 
că unii absolvenți sunt azi 
licențiați ori au obținut burse de 
studii în SUA. De altfel toți cei

Uf STRĂDUIM SĂ FIM MAJ BOBII 
DE CÂT CEI CARE UE COHCUREAZÂ”

(Urmare din pag. 1)

marfă de calitate. Cantități 
importante de mărfuri ne-au 
fost asigurate de "Metalchim” 
și “Sarmintex” Deva, de fabrici 
din Oradea, Timișoara, 
Ploiești, Pucioasa. Am adus 
covoare de Cisnădie, perdele 
de Pașcani - în sortimente 
diversificate, plăcute, atrac
tive. în ceea ce privește 
profesionalismul, de vreme ce 
majoritatea salariaților sunt 
acționari, sunt interesați în 
realizarea unei bune serviri. 
Avem comercianți cu 
experiență; atât ei cât și cei 
mai tineri sunt conștienți de 

^necesitatea perfecționării con-

<\„ / MIERCURI
4 ™Rl,AR|E
T/Rl

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 
Dosarele istoriei (do/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Medicina pt. 
toți 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Teatru 
TV prezintă „Frumoșii nebuni 
ai marilor orașe”, „Trăsura 
cu vrăbii desenate” 23.20 
Jurnalul de noapte

• TVR2fl>
6.30 TVM. Telematinal 

^.30 Canary Wharf (r) 8.55 Cu 

sponsorizat manifestarea.
Cu acest prilej elevii și-au 

etalat talentele artistice într- 
un spectacol muzicai-core- 
grafic, singura problemă 
constltuind-o faptul că nu au 
putut participa ia ei toți cei 
care au ceva de spus în pian 
artistic. Deschiderea progra
mului au făcut-o membri ai

care termină aici clasa a Vlll-a își 
continuă studiile, majoritatea la 
Gurabarza.

Din păcate situația nu stă tot 
atât de mulțumitor în ceea ce 
privește încadrarea cu cadre 
didactice. Dacă până în 1989 toți 
dascălii erau titulari, acum din cei 
25, câți predau în școlile comu
nei, 10 sunt necalificați. Mulți au 
migrat spre alte sectoare de acti
vitate mai bine plătite iar absol
venții de facultate, tot din motivul 
retribuțiilor din învățământ, 
preferă alte munci, uneori mult 
sub pregătirea lor profesională.

Semne de întrebare ridică 
viitorul învățământului și din alte 
motive. Dl loan Ancuța, directorul 
Școlii Generale Buceș, mărtu
risește că senzația celor care 
lucrează la catedră este că ceea 
ce se discută la cercurile peda
gogice ajunge la... coșul de gunoi. 
De asemenea, că manualele și 
programele școlare - ultimele 
după dumnealui principalele 
vinovate că învățământul nostru

tinue a activității comerciale.
- Ați investit în moder

nizarea unităților, în crearea 
unor condiții optime 
activității comerciale?

- Tot ceea ce n-a suportat 
amânare, s-a făcut. Dar 
costurile sunt foarte mari. Mă 
doare sufletul că nu ne putem 
prezenta în fața pubțicului cu 
magazine elegante, cu vitrine 
atrăgătoare și reclame lumi
noase, care să corespundă 
celor mai înalte standarde 
europene. Rând pe rând le 
vom amenanja, așa cum am 
făcut cu magazinul “Eva”, le 
vom alinia cerințelor actuale.

ochii’n 4 (rj 9.45 Portrete în 
acvaforte (r) 10.15 Tele- 
enciclopedla (r) 11.35 D.a. 
12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Arhive românești (r) 
14.00 Em. în Ib. maghiară 
15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 206) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 19.10 Club 2020
19.40 Dreptul la Cronica 
cenzurii românești 20.10 
Pasiuni (s, ep. 28) 21.10 
Avocatul poporului 22.00 
Lovitură de maestru (dramă 
SUA 1989) 23.35 Meridianele 
dansului

ANTENA I
6.30 Onyx - culorile 

muzicii 7.30 Dragoste cu 
năbădăi (s) 8.00 Sfântul (s/r)
9.40 Legea lui Burke (s/r)
10.30 Granița (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 13.10

“Adolescent • Ciob ”
ansamblului “Dor” care i-au 
acompaniat și pe soliștii 
Alina Popovici, Cosmina 
Muntean și Valentin Crainic. 
Au mai cântat Oana O tar iu, 
Emilia Bojin, Cezar Miuiescu 
și Gabriel Mariș și au dansat 
elevi din clasele a Vi-a și a 
Viii-a B. Di prof. Gheorghe 
Armășescu ie-a făcut o

este aproape exclusiv 
informativ - sunt făcute de cine 
nu trebuie. Pentru clasele I - IV 
manualele sunt concepute de 
profesori, pentru ciclul gim
nazial de dascăli care lucrează 
la liceu ș.a.m.d. Asta e im
presia celor care sunt la cate
dră, nemulțumiți și de faptul că 
deși numărul orelor la o mate
rie s-a redus după '89 
(sâmbăta e acum zi liberă) 
programa de parcurs e 
aceeași. Sau, cum cu umor 
sublinia dl Ancuța, “și acum 
trebuie să facem cincinale tot 
în patru ani”. Apreciind că la 
performanțe deosebite ajung 
puțini elevi, vârfurile, dumnea
lui consideră că ceilalți, 
majoritatea, sunt prea puțin 
formați pentru viață. De aceea 
crede că “în anumite locuri ar 
trebui coborâtă ștacheta la 
informativ", pentru ca 
învățământul nostru să poată fi 
cu adevărat și formativ.

- Alte gânduri pentru 
'98?

- Pentru a ne ușura 
aprovizionarea directă de la 
fabrici, vom achiziționa un 
camion nou, astfel ca cel 
puțin să menținem adaosul 
actual practicat acum. Ne 
vom îmbunătăți în continuare 
întreaga activitate, conștienți 
că nu-i ușor să faci ceea ce 
atâta lume face și totuși să 
fii mai bun decât ei. Vom 
căuta și alți furnizori, 
respectiv, mici producători 
particulari care produc 
mărfuri de o calitate 
deosebită.

Clubul „Hai România” (r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Sfântul (s) 15.20 Rățoiul Huey 
(d.a) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Războiul 
spionilor (f. răzb. SUA 1985)
21.40 Doctor Bramwell (s, ep. 
20) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30 M.A.S.H. 
(s) 11.00 Capcana timpului 
(s) 12.00 De partea legii (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea - cultura (r)
14.30 Nemuritorul (s) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s) 
■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 

surpriză, prezentându-ie o 
parodie după i. Văcărescu “V- 
am dat clubul/ Să-i păziți... ” 
Sonorizarea spectacolului a 
fost asigurată de stația de 
radio din liceu.

Acest spațiu, care nu va fi 
doar pentru fast-food, pentru 
biliard sau pentru muzică și 
dans, dorește să devină în

ȚĂRĂNIȘTII 5E JUSTIFICĂ
(Urmare din pag. 1)

mult, iar majoritatea românilor 
știu prea bine că nu imaginea 
cât mai bună a premierului le 
umple sacoșele când merg la 
piață. Faptul că vine cineva să 
ne spună cât de frumos știe dl 
Ciorbea să facă reforma nu 
încălzește pe nimeni, ba dim
potrivă, accentuează imaginea 
unui șef al executivului mult 
prea slab pentru funcția pe 
care o are.. Reforma nu poate 
fi făcută de un prim ministru 
care nu știe sau nu poate „ține 
în frâu" nici măcar guvernul al 
cărui șef este.

Din păcate, orgoliile unor 
politicieni aflați azi la putere

43 de agenți economici în 
executare silită!

(Urmare din pag. 1)

37 miliarde de lei, UMIROM -15 
miliarde de lei, TERMOREP - 5 
miliarde de lei, DECEBAL SA 
Deva - 3 miliarde de lei etc.

Sumele restante la bugetul 
asigurărilor sociale, acumulate 
de-a lungul anilor, fac ca Jude
țul Hunedoara să se situeze pe 
primul loc în țară la acest 
capitol.

Conducerea DGMPS Hune
doara nu exclude dificultățile 
mari care sunt generate de ac
tuala conjunctură, de blocajul 
economic-flnanciar, însă este 
de părere că trebuie aplicate 
măsuri foarte severe de 
recuperare a datoriilor întrucât 
există riscul blocării sistemului 
de asigurări sociale.

„Nu dorim să se ajungă la 
problemele pe care le au veci
nii, cum ar fi Rusia unde nu s- 
au mal plătit pensiile și salariile 
de 5-6 luni de aceea vom trece 
la măsuri ferme de recuperare a 
datoriilor” - a mal precizat dl 
Octavian Băgescu.

în acest caz, potrivit Ordi

norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 The Man in the 
Moon (dramă SUA ’91) 22.10 
Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 34) 23.15 Pro 
și contra cu O. Paler 0.15 
Nemuritorul (s)

PRIMA TV
6.30 Show-ul de 

dimineață 11.00 Celebri și 
bogați (s/r) 12.00 Starea de 
veghe (talkshow/r) 13.30 
Lexic (cs/r) 14.00 Lumea lui 
Eric (s, ep. 27) 14.30 Xuxa 
(show pentru copii) 15.00 
Rocky Bullwinckle (d.a)
15.30 Pretutindeni cu tine (s, 
ep. 35) 16.30 Frecventa ra
dio 74,5 (s) 17.30 Celebri și 
bogați (s, ep. 35) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Focus 19: știri
19.30 Meșterul casei (s, ep.
35) 20.00 Atingerea îngerilor 
(s, ep. 7) 21.00 The
Pompatus of Love (co. SJJA 
1996) 22.45 Zonă pericu
loasă (do) 23.00 Focus 23: 
știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

primui rând “o instituție de 
cultură”. “Adolescent - 
Clubul” se va bucura de 
sprijinul a patru cadre di
dactice - prof. Brănescu, 
Ac him, Goța și Bușagă - iar 
din partea elevilor de 
activitatea sa răspunde 
Cosmina Muntean. După 
momentul festiv, seara a 
fost încheiată cu discotecă, 
spre bucuria elevilor.

sunt mult prea mari pentru a 
putea fi înfrânte de interesele 
naționale. Nu mai contează 
că românii o duc pe zi ce 
trece tot mai prost, atâta 
vreme cât unii sau alții nu și- 
au atins scopurile meschine. 
Este clar pentru toată lumea, 
că premierul trebuie 
schimbat, însă țărăniștii nu 
pot lăsa o „victorie” 
democraților. Ca și când 
acesta ar fi lucrul cel mai im
portant. Dar, poate că fiecare 
țară are conducătorii pe care 
îi merită, așa că nu trebuie 
să ne mai mirăm de ce o 
ducem atât de rău.

nului M.M.P.S. nr. 527, se află 
în executare silită în diverse 
faze 43 de agenți economici 
ce datorează asigurărilor 
sociale 326 de miliarde de lei: 
Avicola Mintia, Suinprod Orăștie, 
Sldermet Călan, Horticola Deva, 
E.M. Vulcan, E.M. Anlnoasa, E.M. 
Valea de Brazi.

Conducerea DGMPS 
Hunedoara-Deva avertizează 
agenții economici care au 
datorii la bugetul asigurărilor 
sociale că riscă, în perioada 
următoare, să ajungă la 
sechestrarea patrimoniului 
societății și vânzarea 
acestuia pentru recuperarea 
debitelor.

De asemenea s-a mal 
precizat luni în cadrul con
ferinței de presă că există 
cadrul legal de eșalonare a 
datoriilor către buget, cu o 
perioadă de grație situație 
care ar da o șansă da
tornicilor pentru a nu ajunge 
în faza de vânzare efectivă a 
societăților.

PRO TV - DEVA *
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale 

(r)
10.00-10.30 Program 

comercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe 

scurt
18.05-18.25 No com

ment - realizator Alin Bena 
22.00-22.15 Știri locale

ANTENA 1 
-DEVA

08.00-08.15 Știri (r)
17.30- 17.45 Interviul 

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

Miercuri, 4 februarie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Dacă nu aveți Inima 
ocupată, cu siguranță că azi 
vă veți "ancora” de cineva. 
După-amlază cu activități 
gospodărești.

□ TAUR 
(21.IV-21.V)

Relațiile cu copiii vă pot 
aduce bucurii. Este posibil ca 
unul din părinți să vă aducă o 
sumă Importantă de bani care 
se vor cheltui foarte repede.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Veți lămuri cu frații 
chestiuni care vă nelinișteau. 
Partenerul de viață s-ar putea 
să plece la drum, ceea ce nu 
vă deranjează.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

O problemă de sănătate vă 
sâcâie șl ar fi bine să nu o 
tratați cu Indiferență. Mergeți 
la medic și, dacă trebuie, 
acceptați chiar și o operație.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Din punct de vedere 
sentimental, lucrurile merg 
așa cum doriți. Ceva vă ne
mulțumește totuși. Dedicați- 
vă unor activități de diver
tisment, pentru a depăși 
momentul.

O FECIOARĂ 
(24.VIII ■ 22.IX)

Posibile neînțelegeri 
legate de o moștenire sau de 
o sumă de bani pe care 
trebuie să o primiți. Evitați să 
semnați azi acte chiar dacă 
sunt urgente.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Unul dirf părinți se 
împotrivește planurilor dv, 
ceea ce vă dă bătaie de cap. 
Dar perseverați căci efortul 
merită.

O SCORPION 
(24.X - 2l.XI)

Ineflciență în problemele 
profesionale, motiv pentru 
care șeful vă face observație. 
Discuție plăcută cu persoana 
Iubită.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Deși sunteți cam ten.- 
sionat, încercați să demarați 
acțiuni pe care le-ațl gândit 
de mai multă vreme. Șanse 
de a duce la bun sfârșit ceea 
ce v-ați propus.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Realizarea pe care v-o 
doriți vă face mai puțin 
corect. Succesul este, din 
păcate, de scurtă durată, căci 
șiretlicurile vor ieși la iveală. 

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți în tratative pentru 
o nouă afacere. Impedimentul 
este pericolul pe care-l 
presimțiți. Apelați la părerile 
prietenilor. E bine să nu vă 
grăbiți.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Vă bate gândul să faceți o 
călătorie, dar nu sunteți ho
tărât. Rudele insistă, dar nu 
sunteți sigur că situația mate
rială vă permite așa ceva. 
Cineva admiră maturitatea 
gândirii dv.

___ a ____ Ziar editat de

CAȘS,SSĂ
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