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S-ou terminat banii!
Proteste la Primâria municipiului Deva

Plata ajutoarelor sociale, acțiune demarată de Primăria muni
cipiului Deva la începutul acestei săptămâni, a fost întreruptă 
marți, 3 februarie a.c., din cauza epuizării resurselor financiare 
destinate acestei operațiuni.

Surse din cadrul primăriei ne-au informat că eliberarea banilor 
^a fost făcută în ordine alfabetică, ajungându-se până la litera “P”.

Au fost plătite aproximativ 100 de mijioane de lei, însă restul 
de 38 de milioane vor fi disponibile numai la începutul lunii 
martie.

Protestul celor care au rămas neplătiți, izbucnit în aceeași zi, 
a fost însă repede întrerupt de intervenția dlui viceprimar Alin 
Suciu, care a explicat protestatarilor ce s-a întâmplat. (A.N.).

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

• - Domnule doctor, am început 
să văd dublu!

- Intindeți-vă pe pat!
— Pe care din ele?

CUVÂNTUL
La dezastre și calamități

Omul trebuie sâ se
simtâ protejat
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- Cu câteva zile în urmă a 
avut loc bilanțul activității 
de protecție civilă din 
județul Hunedoara în 1997. 
Care au fost die Filipescu 
principalele concluzii?

- O caracteristică de bază 
a bilanțului la care vă referiți a 
fost analiza stării operative a 
inspectoratului pentru inter
venția la dezastre. Vorbind 
despre aceasta, trebuie să

protecția populației împotriva 
efectelor armelor chimice și 
dezastrelor, asigurarea pro
tecției bunurilor materiale și 
valorilor culturale, asanarea 
teritoriului de muniția rămasă 
neexplodată, pregătirea 
populației în vederea 
asigurării protecției.

- Practic, ce misiuni ați 
primit în 1997?

- Cu forțele și mijloacele

De la “Lambada**  la
“Macarena**

TEATRUL

fP voiuția societății 
tC românești în peri

oada de tranziție depinde în 
mod hotărâtor și de for
marea și dezvoltarea unei 
clase politice, care să poată 
exprima voința electoratului 
și să aibă capacitatea de 
acțiune hotărâtă, eficientă, 
pentru îndeplinirea idea
lurilor alegătorilor.

începuturile formării cla
sei politice se situează în 
timp imediat după eveni
mentele din decembrie 1989, 
când au apărut o puzderie de 
partide, unele serioase, pu
ternice, cu susținere 
populară largă, dar și partide 
aie liderilor sau chiar “ de 
familie”. S-a creat o pătură 
politică extrem de eterogenă, 
ce a generat idei și acțiuni 
deseori divergente, lipsite de 
clarviziune, care mai mult au 
dezorientat populația decât 
sâ-i ofere o imagine bine 
definită a drumului de urmat.

Suntem deschiși pentru discuții
Referitor la articolul "Vă 

reamintim”, publicat în ziarul 
nostru nr. 2054, din 15 ia
nuarie a.c., de la conducerea 
S.C. Condor Deva, sub sem
nătura dlui director general 
ing. Gh. Cărăbaș, am primit 
un drept la replică din care 

^rezultă că această firmă a

Mărturie stau inter
minabilele transmisiuni 
televizate aie ședințelor 
CPUN-uluiprovizoriu în care 
se încrucișau spade, se

PUNCTE

proferau invective, se făceau 
glume, unele de prost gust, 
astfel că lumea a perceput 
aceste ședințe ca pe niște 
spectacole satirice, dar cu 
gust amar. Și cum ia vremea 
respectivă era ia modă 
videociipui “ Lambada”, 
comentatori politici sau 
simpli telespectatori au 
caracterizat drept “iambadă" 
clasa politică în formare.

Ce putem spune acum, 
după opt ani, despre clasa 
politică românească, mai 
ales că s-a votat “schim- 

purtat unele discuții și este 
dispusă pentru dialog în con
tinuare cu Primăria munici
piului Brad în vederea vinde
rii căminului de pe Aleea Pa
triei, nr. 8, la stadiul existent.

Deoarece S.C. Condor nu 
dispune de fondurile nece
sare aducerii acestui cămin în 

barea", noi forțe politice 
având acces ia guvernare ? 
Criza politică actuală, ce 
durează de aproape două 
iuni, cu manifestări uneori 
jalnice, cu glume de prost 
gust pe seama situației 
grave din țară și declarații 
penibile sub nivelul 
demnităților deținute de 
uni! lideri, dovedește că 
noua clasă politică a 
evoluat foarte puțin, că nu 
renunță ia vechile metehne 
dar ignoră în mare parte 
Idealul național. Cu alte 
cuvinte, caracterul carna
valesc al spectacolului poli
tic românesc se menține 
foarte accentuat.

Diferența constă doar în 
faptul că astăzi nu mai e 
atât de ia modă “Lambada 
Acum se cântă și se 
dansează “Macarena 
Succes băieți!

Tiberiu ISTRATE

stare de a fi utilizat ca 
locuințe sociale, ar fi - cum 
consideră conducerea firmei 
- deosebit de avantajoasă 
colaborarea în scopul vân
zării și realizării investiției 
respective, acțiune benefică 
pentru solicitanții de locuințe 
din municipiu. (N.T.).

MM

Fostul director al 
Teatrului de Revistă Deva 
a fost eliberat din funcție 
în urma demisiei depuse. 
Prin hotărâre a Con
siliului Județean, în 
această funcție a fost 
numit din 4 februarie dl 
Eugen Aron, cunoscut 
regizor. (V.R.). (Continuare în pag. 2)

'interviu cu dl. li. col. Adrian Filipescu, șeful 
Inspectoratului Județean de Protecție Civilă^

facem însă niște precizări. 
Prima este aceea că în ultima 
perioadă, datorită conversiei 
personalului militar, protecția 
populației și a bunurilor 
materiale în caz de război și 
dezastre a devenit misiunea 
noastră de bază. De aseme
nea, în cadrul unei colaborări 
în cadrul parteneriatului 
pentru pace, protecția civilă a 
făcut o conversie către 
activități la dezastre.

- De fapt care sunt 
misiunile inspectoratului? 
Vă întrebăm aceasta întru
cât sunt prea puțin cu
noscute de oameni.

- Ele sunt mai multe și o 
să le sintetizez. Este vorba de 
prevenirea populației asupra 
atacurilor sau a dezastrelor, 

pe care le avem, am primit 
misiuni să intervenim în 
diferite situații de criză. Iar 
cele mai grele asemenea 
situații au fost zonele inun
dabile din bazinele Crișului, 
Văii Mureșului, Cernei și Văii 
Jiului. Ar mai fi apoi cele din 
aval de lucrările hidrotehnice 
mari ale județului.

- Care ?
- Avem trei asemenea 

lucrări: Valea de Pești, Râu 
Mare Retezat și barajul de la 
Cinciș.

- Pun ele probleme?
- Nu, au un grad de si

guranță ridicat.

Valentin NEAGU

z----------------------------------------------------------------------

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara are 

o nouă conducere
Din această săptămână 

Parchetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara are o 
nouă conducere. în funcția 
de prim procuror a fost 
numit dl loan Moca, iar în 
cea de prim procuror 
adjunct dl Tiberiu Bidiu.

Până la numirea în noile 
funcții dl loan Moca a deți
nut funcția de prim pro
curor la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Deva, iar 
dl Tiberiu Bidiu a fost prim 

procuror adjunct la Par
chetul de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara.

Domnii Cornel Ciucean 
și Alecsandru lotovici, 
care au deținut funcțiile de 
prim procuror, respectiv 
prim procuror adjunct 
până la 1 februarie a.c,, 
urmează să-și desfășoare 
activitatea în funcțiile de 
procurori la aceeași 
instituție.

Corne! POENAR

Dl. Iosif Tomuș își aștepta 
liniștit rândul în fața cabinetului 
medical de la Dispensarul nr.3 
de pe str M.Eminescu din 
Deva.

- Mi-am ales medicul de 
familie. Am venit aici la dna dr. 
Maria Barb. Mă cunoaște. Am 
încredere în profesionalismul, 
în omenia dumneaei.

Un zâmbet cald învăluie 
chipul blând al octogenarului 
din fața mea. Nimic din 
înfățișarea sa, din vioiciunea 
mișcărilor nu-i trădează anii, 
întâlnirile mele cu dl. Tomuș pot 
fi numărate pe degete. Dar n-a 
fost una să nu-mi rămână în 
suflet. Vorbele-i înțelepte, 
cumpătarea, ținuta morală m- 
au marcat, de fiecare dată.

îl cunoscusem la sfârșitul 
anilor ’30. Eu, elevă în clasele 

grimare, dumnealui învățător la 

Școala Generală Aninoasa și 
pedagog și îndrumător 
muzical, la o școală pro
fesională de ucenici mineri, din 
aceeași așezare. L-am regăsit 
cu bucurie în anii ’60, la Deva.

Era șef de birou la Direcția 
Județeană de Statistică.

- Dar dragostea pentru 
profesiunea de dascăl mi-a 
rămas intactă - recunoaște dl 
Tomuș.

-Cum ați ajuns din Roșia 
Montană a Apusenilor în 
Valea Jiului?

- Viața, vicisitudinile ei. Tata 

căzuse pe frontul din Galiția în 
primul război mondial. Mama a 
rămas văduvă cu patru copii. 
Trei unchi, frați de-ai mamei, au 
venit în Valea Jiului la lucru. 
Aveau nevoie de o servitoare 

care să le facă menajul. Mama 
a fost aceea. Era în ’21. Aveam 
6 ani. Am urmat cinci clase 
elementare la Școala generală 
nr.2 din Petroșani, lângă gară. 
Apoi, pregătit de o soră mai 
mare, care lucra la Librăria “Jiul 
cultural" am dat admitere la 
Școala Normală din Deva. Am 
intrat cu medie bună. Am fost 

bursier în toți anii de școală, 
în 1936 am fost numit 
învățător provizoriu, la Dîncu 
Mare, unde am lucrat 11 ani. 
în anii ’38-’39 am luat clasa 
a V-a din Aninoasa a dlui M. 
Bogza, care a fost numit in
spector școlar. Tot acolo am 
primit și postul de pedagog 
și îndrumător muzical, la 
Școala profesională de 
ucenici minieri. Pentru că le 
puteam îndeplini pe toate. 
Zilnic, la ora 5,30, trezeam 
ucenicii interni, îi 
supravegheam, îi duceam la 
înviorare, la masă, iar la ora 
7 eram la mină, unde-i 
predam, după catalog, 
maistrului. De la 8-13 eram

___________ Lucia LICIU
(Continuare în pag. 2)
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(Urmare din pag. 1)domnule învâtâtor!
(Urmare din pag. 1)

învățător la clasa a V-a, iar 
| după aceea, îmi luam ucenicii 

în primire, îi conduceam la 
baia minei, la masă, la școală 
(aveau cursuri după-amiaza), 
după care, până în jurul orei 
20 făceam muzică, pregăteam 
programe artistice, concursuri, 
ajunsesem cu acești copii la 
întreceri naționale organizate 
de radio București, unde au 
fost premiați.Pentru orele de 
muzică eram plătit, iar ca 
pedagog primeam gratuit 
masă, casă și lumină electrică. 
Astea m-au ajutat mult. Iar eu 
îndeplineam cu drag tot ce 
făceam. Mi-au întrerupt 
această muncă, masivele 
concentrări din pragul anilor 
'40. Două-trei luni eram 
concentrat la Regimentul 91 
infanterie, din Alba lulia, iar 2- 
3 săptămâni munceam la 
catedră.

- Dar ați fost și pe front. 
Știu că sunteți veteran de 
război.

- Da. Am fost mobilizat pe 
frontul Moldovei, undeK_________________________

I de CE FUGIȚI, DOMNILOR ȘOFERI? I
I
i O situație penibilă, de 
.prost gust, se creează în
■ stația de autobuze din dosul 
| gării din Deva prin “fuga” 
| unor șoferi cu autobuzele
■ goale, când ți-e lumea mai 
I dragă, cum s-ar zice, chiar în 
| momentul culminant al so- 
| sirii trenurilor în gară.
■ Bieții călători, în majo- 
* ritate navetiști, care se 
I reîntorc cu trenurile de 
| seara, aleargă în disperare
■ spre autobuzele parcate în
■ așteptarea lor, s-ar zice, ca 
I să le “prindă”.
<_________________________

PROMO X
Concursul din 8 februarie 1998

1. inter (2) - Boiogna (13) 1X
Mergem cu gazdele, dar 

oaspeții au la activ deja 4 puncte 
în deplasare. Ar fi de fapt o 
surpriză.

2. Sampdoria (8) - Brescia (12)1
“Samp" va lua toate măsurile 

pentru a nu scăpa victoria.
3. Bari (10) - Fiorentina (6) 

X2
Cel mai indicat (credem noi) ar 

fi un rezultat de egalitate. Ceea 
ce nu i-ar favoriza foarte mult pe 
oaspeți.

4. Udinese (3) - Lecce (17) 1
Numai cine speră într-o surpriză 

de proporții merge și cu un alt 
pronostic.

5. Lazio (4) - Milan (9) 1
în ciuda aparențelor - Milan 

șste uneori greu previzibil,

JOI
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TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Actualitatea 
editorială 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei (mag. poli
tic) 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
145) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 11)
22.15 Cu ochil’n 4 (anchetă)
23.10 Jurnalul de noapte 
23.55 Canary Wharf (s, ep. 
102) 

X________________________

regimentul meu a avut câteva 
atacuri în Pădurea Petriceni, 
iar la 22 august '44, am căzut 
prizonier la ruși și am rămas în 
lagărul 74 Oranki ( regiunea 
Gorki) până în iunie 1946.

■ Cum a fost in lagăr?
- Rușii prevedeau că nemții 

vor pierde războiul și în 
această situație s-au com
portat omenește cu noi. în 
lagărul 74 eram circa 5000 de 
ofițeri români. Noi făceam toate 
serviciile. Eram împărțiți în 
patru grupe, în funcție de 
starea sănătății. Cei din prima 
categorie aveam sarcina, în 
fiecare dimineață, să aducem 
un lemn mare din parchetul din 
apropiere care urma apoi să fie 
tăiat de alți prizonieri. Noi eram 
apoi liberi. Acolo, în lagăr, am 
făcut un lucru foarte bun, care 
îmi dă și astăzi satisfacții. Am 
cunoscut în lagăr un profesor 
de limba și literatura română, 
din lași. Sub supravegherea 
lui am făcut un curs de 
gramatică, pentru clasele l-IV. 
L-am scris pe scoarță de

Dar prinsul “de coadă” se 
produce de multe ori când 
unii șoferi (sau probabil 
același!) o zbughesc mișe
lește chiar din fața oame
nilor, sfidându-i grosolan.

Firesc, ei trebuie să 
aștepte încă pe puțin 15 
minute, dacă nu mai mult, 
sosirea altuia, de multe ori 
pe ploaie, vânt și frig, când 
sunt atât de grăbiți să ajungă 
acasă.

Nu înțelegem pe ce 
considerente se petrec astfel 
de “fenomene", numite

credem în șansa gazdelor, aflate 
într-o bună formă.

6. Empoii (15) - Napoii (18) X
Având în vedere că Empoii are 

3 victorii acasă, nu credem că îi 
poate scăpa prilejul de a acumula 
3 puncte prețioase în cursa 
părăsirii zonei “minate".

7. A faianța (16) - Parma (5) X2 
Nu vedem o victorie a gazdelor.
8. Juventus (1) - Roma (7) 1X
De cele mai multe ori, întâlnirile 

dintre cele două formații sunt 
echilibrate. Gazdele n-au 
cunoscut (încă) înfrângerea 
acasă.

9. Piacenza (14) - Vicenza (11) X
Gazdele excelează în rezultate 

de egalitate pe propriul teren (5 la 
număr).

TVR 2
.6.30 TVM. Telematinal 8.30 

Canary Wharf 8.55 Universul 
cunoașterii (r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 D.a. 
12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Magazin sportiv 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Omer (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 120) 16.50 Tri
buna partidelor parlamen
tare 17.00 Ceaiul de la ora 5... 
(div.) 19.10 Față în față cu 
autorul 20.20 Pasiuni (s,ep. 
29) 22.00 Jack cel chior 
(dramă SUA ’61)

ANTENA I

7.30 Dragoste cu năbădăi 
(s) 8.00 Sfântul (s/r) 9.00 
Rățoiul Huey (d.a) 9.40 Doc
tor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 12.20 O 

mesteacăn. Nu aveam 
hârtie. Iar scoarța se desfă
cea în foițe ca hârtia, pe care 
scriam cu creion chimic. Cu 
regret, n-am putut aduce 
acest curs în țară. Mi-a fost 
interzis. Dar, datorită acestui 
curs, m-am pus la punct cu 
gramatica limbii române. De 
ani de zile ajut copii de 
școală primară, ba chiar mai 
mari. Am ajutat și elevi 
pentru Școala sanitară din 
Hunedoara, care au reușit 
cu succes. Pregătirea 
copiilor sunt micile mari 
bucurii la anii octogenari. Și 
cititul. Lectura, informarea 
permanentă.

în miezul lui Mărțișor, dl 
losif Tomuș va aniversa 
venerabila vârstă de 83 de 
ani. O viață onorată cu 
vrednicia muncii, însoțită de 
corectitudine, de onestitate, 
de demnitate. Ani mulți în 
sănătate deplină, die învăță
tor! Că tot învățător ne-ați 
rămas....

I 
metehne învechite ale i 
unora, trecute tacit cu ve-.• 
derea de publicul călător ■ 
prea iertător. [

Mai mulți navetiști și-au i 
exprimat oprobriul în legă- * 
tură cu faptele nedemne I 
comise repetat de către | 
indivizi certați cu opinia ■ 
publică, unii dintre ei chiar1 
condamnând în termeni | 
duri, vehemenți, atitudinea i 
iresponsabilă a unor șoferi ! 
cu comportament neci-1 
vilizat. i

Oare plimbările în gol ■ 
nu costă bani?!... (V.B.). J

10. Venezia (2) - Foggia (17) 
1X

O echipă ce ocupă locul 2 în 
seria B, într-un joc cu o formație 
aflată pe locul 17, te îndeamnă la 
1 solist. Și totuși surpriza ar 
putea fi un egal.

11. Lucchese (9) - Genoa (10) 1
Acasă, Lucchese nu iartă, în 

timp ce oaspeții, în deplasare, 
cedează destul de ușor.

12. Perugia (6) - Ravenna (15) 
1X
Ravenna nu a cunoscut gustul 

victoriei în deplasare. Un egal? 
Se poate.

13. Saiernitana (1) - Treviso 
(8)1X

Cel mai firesc rezultat e în 
favoarea gazdelor. Un egal, o 
mare surpriză!

iubire de neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Sfântul 
(s) 15.20 Huey (d.a) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
19.00 Qbservator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Moon 44 (f. 
SUA 1990) 21.30 Știri 21.40 
Cronici paranormale (s, ep. 
22) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții_______

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și- 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Vocile (r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro șl contra cu Octavian 
Paler (r) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 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 norocului (cs) 19.30

■ Au apărut noutăți în 
1997 în activitatea insp
ectoratului?

- Noi ne-am desfășurat 
activitatea în funcție de 
schimbările economice și 
politice petrecute în județ. 
Trebuie remarcate în primul 
rând mutațiile mari petrecute 
în Valea Jiului. Ordonanța 22 
a disponibilizat cam 40 la 
sută din efectiv. Și noi am fost 
nevoiți să diminuăm efectivul 
cu același procent. Și în per
spectivă, în măsura reducerii 
activității din Valea Jiului și 
noi vom renunța la un număr 
de angajați.

- La ce misiuni mai 
importante ati participat în 
1997? '

- Am avut două intervenții 
mari. în aprilie, la inundațiile 
care au fost în bazinul 
Crișului Alb, ale Mureșului și 
pe Valea Cernei.

Omul trebuie sâ se
simtă proteja*

- Sunt frecvente inun
dațiile în acea zonă. Ce se 
întâmplă acolo?

- Bazinul Crișului Alb este 
unul superior.Or, inundațiile 
din asemenea zone nu te 
lasă să gândești. Viitura vine 
pe neașteptate și dispare 
foarte repede lăsând în urmă 
prăpăd.

- în asemenea situații, 
toți ar trebui să pună 
umărul...

- în bună parte așa și 
este. Noi am fost ajutați mult 
de armată, pompieri, jan
darmi, de alte instituții din 
județ, reușind, bunăoară, să 
preîntâmpinăm inundarea 
Stației Peco Brad, Fabrica de 
pâine, Gara, a instalației de 
epurarea apei, precum și cea 
de-captare și preparare a 
apei potabile ș.a.

- A doua intervenție de 
amploare?

- Da, a avut loc pe Valea 
Cernei, de la Teliucu Superior 
în sus și zona Peștiș.

- Au fost situații critice?
- Nu foarte critice, dar o 

stare de alertă, am avut la 
Barajul de la Cinciș unde,la' 
un moment dat, s-a început 
deversarea prin ferestrele de 
supraplin. A trebuit să facem 
manevre cu golirile de fund. 
De fapt aici, la Cinciș, mai 
există o problemă. Barajul 
este o lucrare mai veche și 
are un grad mai mare de 
colmatare. După aprecierile 
noastre, în momentul de față 
există vreo 18 m nivel de
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colmatare începând de la 
bază.

Nu poate fi 
decolmatat?

- Ba da, dar nu oricând, 
numai vara când nivelul apei 
scade. Treaba este destul 
de complicată și necesită 
mulți bani.

- S-au pierdut vieți 
omenești în timpul inun
dațiilor din anul trecut?

- Un singur mort am 
înregistrai la Brad. Un 
cetățean aflat în stare de 
ebrietate a vrut să treacă 
apa cu căruța. L-a luat 
vâltoarea. A murit el și calul.

- Aminteați de bani. în 
situații de calamitate cine 
dă banii?

- După lege există un 
fond care se alocă de la 
bugetul statului. în 1997, 
fondul nostru a fost de aproxi
mativ 300.000.000 de lei.

- Necesarul cât a fost?
- Noi am prelevat un nece

sar de vreo 7.000.000.000 de 
lei, dar... știm cu toții ce 
vremuri trăim.

-în general, în situațiile 
în care acționați - ne refe
rim la dezastre, calamități 
- se simte cel mai clar mo
dul de cooperare cu alte 
instituții. Cum o apreciați?

- Am avut și avem o 
colaborare foarte bună cu 
armata, jandarmii de la 
Orăștie și Deva, pompierii 
militari, Crucea Roșie ș.a.

- Părerea noastră este 
die Filipescu următoarea: 
oamenii nu vă cunosc în
deajuns munca, nu cu
nosc ceea ce faceți și 
puteți face. Așa este?

- Da, dar am început să 
fim mai bine cunoscuți. 
Avem semnale clare în 
acest sens. Vreau să vă 
spun însă un alt lucru: omul 
trebuie să se simtă protejat. 
Este mare lucru să poți să-l 
anunți din timp, să nu fie 
surprins de nenorocire, să-l 
ajutăm în caz de nenorocire. 
Noi tocmai de aceea suntem 
aici. Avem un punct de 
înștiințare și alarmare care 
funcționează 24 de ore din 
24. Ținem legătura cu jude
țul și întreaga țară. Oricine 
ne poate contacta la numă^ 
rul de telefon 982. Deocam
dată însă, lumea nu este 
obișnuită.
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3 Berbec 
(21 III - 20 IV)

Vizită la doctor sau la un 
prieten bolnav. Aveți multe 
treburi în cămin și le veți 
efectua.

3 Taur 
(21IV - 21 V)

Relații cordiale cu cei 
din jur. Este posibil ca 
partenerul de viață să 
plece pentru puțin timp. 
Nu protestați.

3 Gemeni 
( 22 V - 22 VI)

Capacitate maximă de 
manifestare. Puteți pune 
în aplicare oricare dintre 
planurile dv și rezultatele 
nu vor întârzia să apară.

3 Rac 
( 23 VI - 23 VII)

Sunteți într-o vervă 
molipsitoare. O discuție 
vă pune pe tapet adevăruri 
la care nu ați meditat până 
acum. O călătorie v-ar pu
tea aduce avantaje 
materiale.

3 Leu 
(24 VII ■ 23 VIII)

Ați putea pune la punct 
detalii cu colegii de 
serviciu. în cămin nu prea 
puteți îndrepta lucrurile. 
Atenție să nu stricați ceva 
prin casă.

O Fecioară 
(24 VIII - 22 IX)

Receptivitate la ches
tiunile oculte. Este 
momentul să faceți ce v- 
ați propus mai demult. Nu 
vă așteptați la rezultate 
imediate.

O Balanță 
(23 IX - 23 X)

Ajutorul dv pentru 
părinți este binevenit. Un 
prieten vă este alături în 
toate. Nu uitați să dați un 
telefon persoanei iubite.

3 Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Program de relaxare cu 
prietenii apropiați. Veți 
urma sfatul partenerului 
de viață într-o problemă 
care vă frământă, dar 
rezultatul nu va fi cel dorit.

O Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Aveți de făcut schimbări 
în apartament, care vă vor 
ocupa timpul liber. 
Situația financiară a 
familiei se îmbunătățește 
pe zi ce trece, ceea ce vă 
ridică moralul.

O Capricorn 
(21 XII - 19 I)

Nu-i cazul să vă forțați 
azi norocul. Veți rezolva, 
cu frații, o problemă care 
vă cam irită.

3 Vărsător 
(20 I - 18 II)

ZI agitată la slujbă; doar 
preocupările artistice vă 
ajută să vă relaxați. Parte
nerul de viață va primi o 
moștenire; o veți folosi 
pentru unele'amenajări în 
căminul dv.

O Pești 
(19 II ■ 20 III)

Ați putea să primiți bani 
de la cineva aflat în 
străinătate. îi veți cheltui 
pentru îmbunătățirea să
nătății. Starea dv psihică 
nu-i dintre cele mai bune, 
deși nu aveți un motiv 
anume.
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CELOR CU "FOC CONTINUU"
"DEZVOLTÂND SECTORUL SERVICIILOR 

MODERNIZĂM ROMÂNIA"
Am trăit mult timp cu im

presia că "focul continuu" e 
apanajul unor meserii de forță, 
desfășurate vârtos și asudat, pe 
scena gigantică a unor hale 
industriale. în realitate sunt 
multe tipuri de activități a căror 
derulare, ce-i drept mai dis
cretă, este un "perpetuum mo
bile" ce nu ține cont de relașul 
zilelor de week end sau de săr
bătoare.

Ca o activitate cu foc con
tinuu își apreciază munca pe 
care o face dl Andrei lursicsin, 
meteorolog în cadrul Stației 
meteo Deva. Stația dispune de 
echipament pentru măsurători 
complexe, aici putându-se de
termina peste 20 de parametri 
caracteristici fenomenelor me
teo. Se determină, printre altele, 
temperatura, structura și repar
tiția norilor, direcția și viteza 
vântului, presiunea atmosferică, 
nivelul precipitațiilor sau al stra
tului de zăpadă și multe altele.

Deși învechite, aparatele de 
măsură, calibrate periodic, își 
fac încă bine datoria. Termome
trele, higrometrele și barome
trele sunt secondate la măsură
tori de aparate cu citire indirectă 
prin trasarea unor diagrame de 
variație a parametrilor.

Aceste informații ce țin de 
starea vremii sunt permanent 
tranzitate din teritoriu spre cen
trul de la București, în sens 
contrar venind buletinele de 
prognoză a vremii care sunt 
apoi făcute publice. "Din oră în 
oră, ne spune dl lursicsin, trans
mitem datele măsurate Centru
lui de prevedere a vremii ARAD 
la care sunt afiliate, din punct de 
vedere meteorologic, județele 
Bihor, Caraș-Severin, Hunedoa

ÎN SFÂRȘIT, ORA EXACTĂ
Ceasornicul amplasat în intersecția din apropierea pieței centrale 

a Devei este, așa după cum știm cu toții, defect de mai multă vreme. 
Din păcate, chiar și atunci când funcționa era un factor de confuzie 
pentru trecătorul grăbit; cele patru cadrane arătau ore diferite. Acum 
însă, vechiul orologiu are un "frate" mai mic.

Inginerii de la IIRUC Deva au proiectat și realizat un ceas 
electronic care a și fost amplasat lângă cel vechi. Acesta are și 
posibilitatea de a prezenta anumite anunțuri sau reclame, bineînțeles, 
contra cost.
\___________________________________________________ /

ra, Timiș și Arad. Odată centrali
zate aceste date ele sunt trans
mise Bucureștiului de unde intră 
în fluxul internațional".

L-am întrebat pe dl lursicsin 
dacă, în ipoteza că buletinul 
meteo anunță vreme frumoasă, 
are "curajul" să-și programeze 
activități ce reclamă strălucirea 
soarelui. "Din punctul de vedere 
ai meteorologului vă pot spune 
că prognozarea pe termen 
scurt, 24 ore, în majoritatea 
cazurilor este corectă. E clar că 
odată cu mărirea intervalului de 
prognoză erorile de prevedere 
riscă să crească și ele, totuși 
putându-se aprecia corect ten
dințele dominante ale vremii pe 
intervalul pentru carg s-au făcut 
prognozele. S-au făcut multe 
glume pe seama muncii meteo
rologilor, deși, trebuie să vă 
spun că, în general, prognozele 
noastre sunt vitale pentru anu
mite domenii - aviație, navigație, 
turism -, care își calibrează acti
vitatea funcție de vreme", spune 
interlocutorul.

Cei de la Stația meteo Deva 
au auzit că există, dar n-au 
văzut încă, aparate digitale de 
măsură care, pe lângă faptul că 
au un grad de finețe a evaluării 
mult superior, pot fi angrenate 
într-un sistem automat de mă
sură coordonat de un calculator. 
Desigur, o astfel de investiție nu 
poate fi făcută cât timp nu scă
păm de spectrul austerității. Cu 
toate acestea, cumpărarea unui 
simplu calculator ar ajuta enorm 
ținerea evidenței tuturor para
metrilor gestionați la stație, 
calculatorul de la stația hidro
logică Deva nefiind accesibil în 
suficientă măsură pentru me
teorologi.

Rep. - Die director, între
prinderea de întreținere și Re
parații ale Utilajelor de Calcul 
a trecut prin momente destul 
de dificile începând cu 1990. 
în ce stadiu se găsește acum?

L.A. - A fost o schimbare, 
dar nu putem spune că am tre
cut prin momente chiar atât de 
dificile. Este adevărat, dacă 
înainte de '89 eram singurii spe
cializați în depanarea tehnicii de 
calcul, începând cu anul 1990 
au apărut tot mai multe firme 
private cu obiect de activitate 
importul, comercializarea și 
depanarea computerelor. în fața 
acestei situații am fost nevoiți 
să ne adaptăm din mers. Am 
adoptat strategii noi și am încer
cat să focalizăm activitatea pe 
sectoarele de vârf în ceea ce 
privește PC-urile.

Rep. - Care ar fi aceste 
domenii?

L.A. - Sunt mai multe, însă 
cel mai important și cu adevărat 
de viitor este INTERNET-ul. Am 
devenit furnizor de servicii on
line, fiind prima societate din 
țară care am dezvoltat o rețea 
de fibră optică. Fluxul de infor
mații care se pot transmite prin 
cablurile de fibră optică este 
mult superior oricărui alt mijloc 
de comunicare existent. Nici 
chiar comunicațiile prin satelit 
nu sunt atât de rapide și, bine
înțeles, la fel de ieftine.

| Un simplu act de igienă 
. cum este tunsul părului poate 
I da uneori mult mai multe dureri 
| de cap decât te-ai aștepta. "Be-
■ leaua” este însă mai mare în 
' cazul în care nu ai un frizer 
I personal sau unul pe care să-l 

| cunoști mai bine și la care să 
. apelezi ori de câte ori este ne-
■ voie. Acum însă, în sezonul 
| hibernal, nu prea se înghesuie
■ lumea să-și tundă podoaba ca- 
! pilară, lucru ușor de înțeles 
I având în vedere temperaturile 
| scăzute de afară. Ca atare, ma- 
I joritatea reprezentanților acestei 
• bresle sunt în șomaj tehnic, 
| așteptând cuminți să vină vre

muri mai "calde" pentru ei.

Rep. - Așadar, ați dezvol
tat o rețea națională...

L.A. - Nu doar națională ci, 
prin aceleași cabluri optice, 
suntem conectați la EuNet, cel 
mai important furnizor european 
de servicii INTERNET. Toate 
filialele noastre din țară sunt 
legate în rețea, existând o pa

dialog cu dl Liviu Andrei, director al IIRUC S.A. Deva

gină WEB pentru fiecare dintre 
ele. De asemenea, noi cei din 
Deva ne-am abonat la cele mai 
mari și renumite browsere, cum 
sunt "Yahoo"! sau "America On 
Line", astfel încât am ajuns să 
fim cunoscuți, fără falsă 
modestie, în toată lumea.

Rep. - Câți clienți aveți 
până în prezent?

L.A. - în principal, clienții 
noștri sunt întreprinderi - de stat 
sau private - care își pot permite 
să suporte această cheltuială. Pe 
zi ce trece, sunt tot mai multe 
persoane fizice care apelează la 

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Frizerii - m repaus pe 
timpul fermi

y___________________________________________________________________ ✓
care mai au ici-colo câte un 
client mai îndrăzneț. Este și 
cazul doamnei Marcela luga de 
la frizeria situată vizavi de "Arta 
Modei" din Deva. Fire deschisă 
și foarte volubilă, dna luga își 
întâmpină clienții la fel de bine, 
indiferent de anotimp. "Majo
ritatea celor care lucrăm în a- 
cest schimb suntem trecute de 
prima tinerețe. Nu prea mai 
avem ce să așteptăm de la vii
tor; poate doar apropierea pen
sionării ne mai dă puțin curaj ca 

serviciile noastre. Avem până 
acum mai mult de 50 de clienți, 
persoane juridice și fizice, însă 
numărul lor este în continuă creș
tere. Practic, noi nu solicităm nici 
un fel de abonament. Costul unei 
ore de lucru în rețea este de 1 
sau 3 dolari, în funcție de servicii. 
Bineînțeles, acestei sumei se 

adaugă costul convorbirii tele
fonice locale, adică cel puțin 
12000 de lei/oră, bani pe care îi 
încasează Romtelecom.

Rep. - Ce se întâmplă cu 
privatizarea societății?

L.A. - Mingea, ca să spun 
așa, este în terenul FPS. El 
este acționarul majoritar, deți
nând 90% din acțiuni. Am înțe
les că ar fi și ceva cumpărători 
interesați de IIRUC, însă nu 
știm nimic sigur deocamdată.

Rep. - Pe lângă faptul că 
sunteți furnizori de servicii 
INTERNET, ce alt obiect de 

să-l înfruntăm", ne spune dânsa 
cu o urmă de regret în glas.

într-adevăr, după ce ai prac
ticat o viață întreagă această 
meserie, care, în afara satis
facției profesionale, nu ți-a prea 
adus mare lucru, este firesc să 
te gândești la pensionare ca la 
o soluție salvatoare.

Dincolo de atitudinea bine
voitoare a doamnei luga am 
putut însă observa sentimentele 
de dezgust pentru situația în 
care ne aflăm cu toții. Se poate 

activitate mal aveți?
L.A. - Suntem o firmă pres

tatoare de servicii și ne dez
voltăm așa după cum o cere 
piața. De altfel, încurajarea unui 
sector al serviciilor care să ab
soarbă forța de muncă rezultată 
din restructurarea giganților 
economici este cheia dezvoltării 
României. Acum avem mai mul
te proiecte în derulare, unul 
dintre cele mai importante - 
finanțat de fondul PHARE - fiind 
cel de conectare la INTERNET 
a tuturor clinicilor din Cluj-Napo- 
ca. Intenționăm, de asemenea, 
să colaborăm cu Ministerul Edu
cației Naționale pentru a lega în 
rețea toate unitățile școlare. 
Vom putea, spre exemplu, să 
transmitem prin poșta electro
nică subiectele codificate la 
bacalaureat. în acest fel, fiecare 
profesor poate avea acces la 
ele numai cu câteva minute 
înainte de examen, fiind deci 
mult redus riscul unor fraude. 
Avem și alte proiecte, cum ar fi 
intenția de a dezvolta o mini- 
tipografie. în acest sens am 
achiziționat aici, la Deva, un 
risograph, adică un copiator 
digital de mare capacitate și 
productivitate. Deci nu stăm pe 
loc. Ba, dimpotrivă, ne mișcăm 
în așa fel încât să fim mereu cu 
un pas înaintea concurenței.

Rep. - Die director, vă 
mulțumim.

spune, încercând o generali- [ 
zare, că doamna luga este ex- . 
ponenta perfectă a unei întregi • 
generații, acea generație a | 
sacrificiului etern. Sunt oameni ■• 
care la 45-50 de ani își dau ' 
seama că viața pe care au trăit- I 

o sub comunism a fost o mare | 
minciună, iar cea de acum este . 
o mare păcăleală. Sentimentul ■ 
este cu atât mai dureros în mo- | 
mentul în care înțeleg că nu se ■ 
mai poate face nimic, că sacri- [ 
ficiul lor nu a folosit nimănui. I 

Așadar, intrând într-o frize- | 
rie, poți vedea - poate mai bine . 
decât oriunde - cum istoria și ■ 
realitățile prezentului și-au dat | 
mâna pentru a chinui sufletele. ■ 
Haideți, deci, să ne tundem! *

Meșteșuguri cĂznite be transfigurările
provizoratului

Atentie la cântar!
Escrocii atârnă greu...

Trebuie să ai îndemâna
rea neverosimilă a vreunui 
Robinson Crusoe ca să poți, 
cu mijloace rudimentare, să 
meșteșugărești, competitiv, 
diferite manopere. Dar ce 
șanse ar fi avut Crusoe să-și 
"promoveze" coliba dacă pe 
insula solitară ar fi existat o 
sucursală a vreunei firme 
transnaționale, nume mare, 
specializată în construirea de 
căsuțe "ușoare”, din prefa
bricate și care și-ar fi oferit 
serviciile de înaltă tehnologie. 
E clar că "meșteșugarul" 
Crusoe ar fi dat rapid faliment.

Scenariul prezentat poate 
părea puțin forțat. Să știți, 
însă, că există la Deva mici 
meseriași ale căror mijloace 
de muncă, prin comparație cu 
ale unei concurențe mai pu
ternice recent apărute, par 
apropiate ca nivel de cele ale 
celebrului naufragiat "Eu pot 
încerca o mie de improvizații 

pentru a repara televizorul. 
Dacă nu am posibilitatea folo
sirii unei aparaturi de măsură 
adecvate consum fără rost 
timp și energie și poate nu 
întotdeauna rezultatul este cel 
scontat", ne spune dl 
Constantin Turcitu, șeful uni
tății de reparații Radio - TV 
aparținând de cooperativa 
meșteșugărească "Solidari
tatea" din Deva. Atelierul de 
reparații este echipat după 
chipul și asemănarea societă
ții românești actuale, mușcată 
de sărăcie și nevoi. Stocul de 
piese de schimb de care dis
pune atelierul nu depășește, 
valoric, penibila sumă de 
240.000 de lei. în atelier 
lipsește chiar și un osciloscop 
necesar determinării para
metrilor funcționali ai pieselor 
electronice.

Cu toate acestea, depa
natorii nu uită că sunt români 
și se descurcă. "Eu lucrez cu 

aparatura mea. în ceea ce 
privește piesele de schimb, 
piața oferă în prezent toată 
gama necesară activității de 
depanare. Pentru a nu lăsa 
clienții în suspans, merg per
sonal la furnizorii de piese 
electronice, plătind din buzu
narul meu contravaloarea lor. 
La finele reparației, bineîn
țeles, mă decontez, pe bază 
de acte, cu beneficiarul", pre
cizează dl Turcitu. Lucrătorii 
atelierului încearcă să com
penseze prin pricepere, 
promptitudine și comportare 
amabilă sărăcia dotărilor cu 
care se confruntă. "Este un 
cerc vicios care parcă nu mai 
poate fi spart. Ca să supra
viețuiești azi, ideea e să te 
asociezi pe partea de service 
cu unul din marii producători 
de televizoare. Dar care fir
mă importantă e de acord să 
colaboreze cu noi atâta timp 
cât dotările noastre sunt așa 

anemice, declară interlo
cutorul.

Cei care lucrează în ate
lier sunt sceptici în ce pri
vește viitorul lor profesional 
dacă, printr-un miracol, con
junctura economică nu se 
schimbă. Pentru românul ne
voiaș, posesor al unui tele
vizor mai "uzat" dintr-o mai 
veche generație, e un lux să 
plătească repararea acestuia 
de câte ori aparatul se strică. 
Așa se face că singura peri
oadă din an când se simte un 
aflux mărit de clienți este 
perioada de dinaintea sărbă
torilor de iarnă. în rest, ne 
spune interlocutorul, trec zile 
fără ca vreun client să treacă 
pragul atelierului", conchide 
dl Constantin Turcitu.

Ieșind din atelier am avut 
senzația că scap dintr-o buclă 
a timpului trecut ce a con
servat cu fidelitate ruina mate
rială a unei epoci apuse.
....... ............... ................—>

Vi s-a întâmplat vreodată 
să fiți "trași pe sfoară" de 
vreun comerciant pus pe 
căpătuială? Suntem siguri 
că da. Poate chiar în repe
tate rânduri și, în ultima vre
me, din ce în ce mai des. 
Inexistența unor legi îndea
juns de aspre care să-i obli
ge pe toți comercianții să 
aibă cântare electronice poa
te duce, din păcate, la astfel 
de situații. Vechile cântare, 
ușor de "aranjat" pentru a 
indica așa cum vrea vânză
torul, sunt preferate de co- 
mercianți. Oare de ce?

Doamna C.H., din Deva, 
este una dintre persoanele 
care au fost înșelate zilele 
trecute la piață. A cumpărat 
un kilogram de portocale 
care costau 6000 de lei. 
Cântărindu-le pe cele alese, 

Pagină realizată de Adrian SĂLĂGEAN, Andrei NiSTOR

vânzătorul i-a spus că sunt 
1 kg și 150 de grame care 
costă, în opinia lui, 7300, de 
lei. După ce doamna i-a a- 
tras atenția că parcă nu cos
tă chiar atât, vânzătorul i-a 
spus că s-a înșelat și că, de 
fapt, costă doar 7000 de lei. 
Dna a plătit banii și a avut 
curiozitatea să cântărească 
marfa pe un cântar electro
nic. A constatat că sunt 
doar 920 de grame. S-a în
tors la comerciantul sperțar 
care i-a aruncat încă 1500 
de lei.

Din păcate, cazul acestei 
doamne nu este singular. Să 
fim deci atenți cu toții de la 
cine cumpărăm, cât cumpă
răm și cât plătim. Să ne pă
zim singuri puținii bani din 
pungă, căci de escroci și 
profitori e plină lumea.
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Attcrima inghcțatâ
își cerne cerul plumburiu al iernii lacrimile înghețate 
Sălbatică, plutire de alb cuprinde tot orizontul.
Albul greu s-a așternut peste tot
Rece imaculat, dar atât de frumos
Cântec neînceput și nesfârșit
în mine se naște
și crește nebănuit de repede 
transformându-mă
în lacrima înghețată a iernii

Elena MONDA

“AM CREZUT ÎN CEEA CE DOREAM SĂ 
ÎNTREPRINDEM Șl AM REUȘIT"

Trecători prin Deva ori prin 
multe alte orașe din țară au 
avut în ultimii ani plăcuta 
surpriză să admire construcții 
noi ale căror profile din 
aluminiu cu geamuri din sticlă 
termopan atrag atenția prin 
noutate, eleganță și modern. 
Cine le face? - ne-am între
bat, iar răspunsul l-am aflat 
destul de repede. Este vorba 
despre Societatea Co
mercială " Simako Invest" 
SRL Deva, situată pe bdul 
Decebal, bloc P, mezanin. Se 
fac în atelierul propriu al 
societății nu doar acești pereți 
exteriori, ci și amenajări inte
rioare - tavane suspendate 
sau pereți de compar
timentare, din gips-carton.

între asociații firmei este și 
dna ing. Florentina Mărgi
nean. O doamnă tânără, 
amabilă, care în pofida tim
pului limitat pe care-l are, 
asemenea celor care conduc 
astfel de societăți, ne-a primit 
cu bunăvoință și modestie, 
ne-a vorbit despre activitatea 
societății în care lucrează și 
destul de multe femei. “Acum 
cinci ani eram prima firmă din 
țară cu acest profil. între timp 
au apăruit și altele - spunea. 
1997 a fost al treilea an

consecutiv când societatea a 
luat locul I în topul firmelor de 
producție din județul Hune
doara, iar cu un an înainte ne
am situat pe locul 13 pe țară 
între firmele foarte bune cu 
profil de construcții. Desigur 
că fiecare salariat are meritul 
său aparte în succesele 
obținute". Cifra de afaceri, de 
8 miliarde de lei, vorbește de 
la sine.

Documentarea continuă 
cu tot ce este nou în domeniul 
acestei producții, cu legislația 
și cu tot ce ține de îmbu
nătățirea activității societății, 
ocupă o bună parte din timpul 
liber al dnei inginer Mărgi
nean. Nu de mult a absolvit 
un curs de management 
financiar și management 
competitiv la “Codex" Oradea. 
Experiența acumulată o 
împărtășește și mai tinerelor 
salariate." Sunt mulțumită de 
colaborarea bună pe care o 
avem aici. Au venit în firmă 
tinere, fără experiență și am 
învățat împreună". S-au 
dovedit loiale societății de-a 
lungul timpului dna ing. Edita 
Maria Popa, contabila șefă 
Cristina Nemeș, contabilele 
Mariana Lupu, Angela Pleșa 
și Luminița Alina Biro, casiera

Sebestyen Paraschiva, dar și 
magazinera Eva Adespei, 
secretara Feier Gyongy sau 
Violeta Crișan și Elisabeta 
Vlad - femei sincere, harnice, 
de mare încredere.

Pentru prezentarea obiec
tului activității, dna Florentina 
Mărginean se deplasează în 
țară, ocupându-se de relația, 
la nivel de conducere, cu 
posibilii beneficiari. Astfel, de- 
a lungul anilor, au existat nu
meroase lucrări contractate cu 
firme din București, Oradea, 
Brașov, Turnu Severin, Galați, 
Alba lulla, Deva. "Am pornit la 
drum cu seriozitate și pentru 
că am crezut în ceea ce 
doream să facem, am reușit" - 
spunea. Acum cei trei asociați 
au satisfacția unui prestigiu 
binemeritat pentru că au 
investit bani, timp, eforturi, 
pricepere. “Timp de patru ani n- 
am avut o zi de concediu "- 
reflecta dna Mărginean. 
Același drum l-a urmat și soțul, 
dl ing. Petru Mărginean, 
director tehnic al firmei. Un 
drum continuat de fapt laolaltă 
încă din anul patru de 
facultate, când s-au căsătorit. 
Azi fiica lor, lulia, este elevă în 
clasa a Vlll-a și vor trece 
laolaltă în acest an peste

emoțiile admiterii în liceu. 
“Nu-i ușor să faci față căci 
rămâi permanent mamă și 
soție, dar cu calm și răbdare 
încerc să izbutesc". îi au 
alături pe părinți, ajutorul 
cărora a însemnat pentru 
familie timp șl răbdare 
pentru atâtea treburi.

Despre gândurile pentru 
'98? Sunt multe și în
drăznețe. își doresc în con
tinuare contracte bune și 
finalizarea celor actuale, 
realizarea unor investiții 
pentru dezvoltare, dar și în
scrierea la a doua facultate, 
conștientă că problemele 
vieții de zi cu zi îți cer să fii 
permanent pregătit. De unde 
atâta voință și continuă 
dorință de perfecționare? De 
copil a fost vicecampioană 
la tenis de masă ju
niori. "Fiind sportiv , devii și 
rămâi un luptător".

în afara sportului, care a 
rămas un hobby,la finele 
săptămânii pleacă cu familia 
și prietenii la casa de la țară 
pentru a-și petrece week- 
end-ul. Prilej de recreere și 
bună dispoziție pentru a 
relua apoi munca unei noi 
săptămâni.

Estera SÎNA

• - Vă place rochia, doamnă? își întreabă croitoreasa 
clienta.

- Nu-mi place, mai mult chiar, consider că mi-ai stricat și 
materialul. Dar fii liniștită, am să te recomand călduros tuturor 
prietenelor mele...

• Supărat, soțul își admonestează nevasta:
- M-am săturat să fiu tot timpul vioara a doua în casa mea!
- Să fii fericit că te mai accept în orchestra mea!...

• Două prietene discută:
- Lucico, am auzit că te-ai îndrăgostit de medicul psihiatru 

care te-a tratat. El te place?
- Da, mă iubește. Ca un... nebun.

• Judecătorul către pârâtă:
- Sunteți căsătorită?
Pârâta oftă adânc...
- Scrieți, „necăsătorită!”, îi dictă judecătorul grefierei.
Apoi se adresează pârâtului:
- Sunteți căsătorit?
Pârâtul oftă adânc...
- Scrieți, „căsătorit!” concluzionă judecătorul, un psiholog 

desăvârșit.
Culese de Hie LEAHU

Apropiimlu-Vâ copiii...
Din comuna Bucureșci (Brad) 

ne scrie Susana Jurca: „Sunt o 
femeie bătrână și bolnavă și duc o 
viață grea. Am casa slabă, în 
propte din toate 
părțile și nu am cui __ A
mă plânge. Plouă în F*  MARClMfiA r 
casă peste tot și nu t 
am cu ce cumpăra \/*"

• Am4 furtivii bitr-un grup 
mare care se distrează de 
minune, dar pare să vă ignore, 
nu e cazul să atrageți atenția 
celorlalți făcând o scenă, 
bosumflându-vă. Chiar dacă 
comportându-vă ca o prințesă 
răsfățată toți vă vor privi nu 
înseamnă că ați câștigat și 
simpatia ori respectul lor. i 
Dimpotrivă. Așa că încercați să • 
vă faceți remarcată fără gesturi | 
ostentative.

Inscripția ,,Roberto" Bu
curești.

Cum se poate vedea, 
vitrinele stradale și cele de 
interior sunt cu gust 
aranjate, meritul fiind, cum 
se aprecia, al vitrinierei 
Felicia Teodorescu.

Bogăție de produse și la 
compartimentul de cosme
tice, fiecare fiind însoțit de 
eticheta cu prețuri, pentru o 
informare directă și corectă 
a celor interesați. Deodo- 
rantele „Impuls", „Axe", 
,,Denim”, săpunurile „Fa" 
sau „Lux", numeroase 
creme de corp sau geluri 
erau oferite cu promp
titudine de către respon
sabila de raion Viorica Gu- 
dea și colegele dumneaei.

„Sunt persoane care 
numai de aici își fac 
cumpărăturile, de aici se 
îmbracă - afirma dna 
Brăneț, economisind timpul 
pierdut la croitorii pentru 
comenzi și probe. Iar 
modelele confecțiilor sunt 
realizate după ultima linie a 
modei." (E.S.)

carton asfaltat s-o 
acopăr. Nu am nici lemne”.

Semnatara scrisorii ne mai Cu siguranță că v-ar ajuta . La 
scrie că ar merge la muncă la să- domiciliul din sat nu v-am găsit. V- 
teni, dacă ar avea putere și ați mutat într-adevăr la Țebea așa 
sănătate. Ne roagă în încheiere să cum spun sătenii?

E bună sarea ... în 
bucate. Dar ea poate avea șl 
alte utilizări, cum ar fi 
curățirea hainelor, covoa- 
relor și vaselor. Dar nu 
numai.

■ Scoate petele de 
unsoare din haine dacă a- 
cestea se freacă bine cu o
pastă făcută din sare cu 
benzină.

■ înlătură lustrul de pe 
gulere dacă le ștergem 
insistent cu un burete muiat
în oțet amestecat cu apă 
sărată..

■ înălbeste rufele în
gălbenite, dacă în apa de 
clătit punem pe lângă 
albqștreală și sare.

■ Curăță si întăieste 
^culoarea covoarelor si 

ne deplasăm în sat pentru a vedea 
că lucrurile stau întocmai.

La Consiliul local Bucureșci, 
am aflat, stimată Susana Jurca, că 
primiți ajutor social lună de lună. 

. Casa însă cine să v- 
,o repare, dacă nu 
copiii? Fiica dv 

? ij locuiește la Zdrapți 
V cu familia, după cum 

ni s-a spus. De ce nu încercați să 
vă apropiați de ea sau de băiat?

hainelor dacă le măturăm/ 
periem cu mătura/peria 
udată în apă sărată; sau 
se poate presăra sarea pe 
covor și apoi mătura cu 
mătura.uscată.

■ îndepărtează rugi
na de pe tingirile de fier 
dacă le frecăm cu sare; 
apoi se spală și se clătesc 
cu apă sărată, aceasta 
împiedicând așezarea pe 
tingire a grăsimii din 
lapte.

■ Curăță mobila de 
răchită,

■ învie focul care-i 
gata să se stingă în sobă 
dacă-l presarăm cu sare.

I Sarea e necesară 
în hrana animalelor din 
curtea omului. 
_______________________ ✓

fa CVUNAM
Ruladă de iarnă

în tocătura de carne 
pentru ruladă (1 kg carne 
macră; pentru această rețetă 
e preferabil să fie jumătate de 
porc, jumătate de vită) se 
adaugă 150 g slănină tăiată 
mărunt (cuburi mici), miro
denii fin pisate (5-6 boabe 
ienibahar, 2-3 cuișoare, 1/2 
linguriță cimbru, 10 boabe 
piper) și 3 linguri de zea
mă de carne sau apă. 
După ce se amestecă 
foarte bine, tocătura se 
modelează pe un tocător 
de lemn presărat cu pesmet. 
Când i-am dat forma unui sul, 
așezăm rulada într-o formă de 
chec unsă cu untură și 
presărată cu pesmet; o 
stropim cu untură și o dăm la 
cuptor.

Se servește cu garnitură 
de varză călită. Este foarte 
gustoasă rece.

Rățuște
Se prepară din 250 g 

brânză de vaci, 50 g unt sau 

margarină, sare, boia, boa
be de piper, morcov, salată 
verde. Brânza dată prin sită 
se freacă apoi cu untul, se. 
sărează și se adaugă un 
vârf de cuțit de chimen 
pisat. Pasta obținută se 
modelează în palme, după 
ce a stat la rece 30-40 de 
minute, în formă de biluțe 
ovale, reprezentând corpul 
- rățuștelor (5-7 bucăți).

La un capăt se înfige 
. câte o scobitoare în 
W^care apoi se pune 

capul rățuștei, decorat 
cu două boabe de piper 
(ochii) și un triunghi mic din 
morcov (ciocul). Rățuștele 
obținute se aranjează pe un 
platou, așezate, fie pe foi 
de salată tăiată fideluță, fie 
pe altă verdeață (frunze de 
pătrunjel, de mărar sau 
ceapă verde). Deasupra, 
rățuștele se colorează cu 
puțină boia de ardei dulce.

(Rețete din cartea 
„Practic! Instructiv!

Educativ!’’)
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„EVA” ■ UN ATRIBUT AL 
EEMINITĂȚII Șl NU NUMAI...
ff inecunoscut femeilor 
R9din Deva și din 

împrejurimi, prin articolele pe 
care le prezintă spre vânzare, 
magazinul ,,Eva" și-a men
ținut de-a lungul anilor bunul 
renume. Nu de mult, so
cietatea de care aparține a 
investit financiar pentru a-i da 
o imagine atrăgătoare și pri
menită, iar pentru a îmbu
nătăți eficiența a „adus" în 
același spațiu comercial fos
tele magazine de cosmetice 
și cel de articole pentru 
bărbați, „Adam".

După cum spunea dna 
gestionară Georgeta Brăneț, 
există în aprovizionare un 
sortiment bogat și diversificat 
de confecții, tricotaje șl 
lenjerie pentru femei și băr
bați. Ca noutăți, erau crava
tele și pantalonii bărbătești, 
aduse de la firme particulare 
din Piatra Neamț și Sibiu, și 
se afla în pregătire apro
vizionarea cu costume, fuste 
și bluze pentru femei de la 
„Modatim" Timișoara, cele 
mai căutate de către poten
țialele cumpărătoare. Bine se 
vindeau și cămășile cu

--------------------------------\
• Aveți întâlnire cu un . 

| băiat sensibil fi romantic fi știți I 
că ohifnuiefte să vă aducă flori. ■ 
Nu e cazul să mâncați usturoi ' 
sau ceapă motivând că bântuie | 
gripa fi vreți să vă protejați de 
microbi. Nici chiar dacă aveți | 
un alt gen de întâlnire - de afa- ■ 
ceri, de pildă - nu e recoman- I 
dabil să “emanați" în fața parte- I 
nerilcr ademenea “parfuma'!

CUM fÂ f

1

I
I
I
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Asociația "VICTORIA"
9 

Timisoara
9

Comunicat

România se va conecta ia Sistemul de 
administrare a informațiilor de parteneriat

în data de 30 ianuarie 
1998, la sediul Uniunii "Va
tra Românească" din Capi
tală, s-au finalizat demer
surile privind constituirea 
unei alianțe politico-clvice, 
cu finalitate electorală, si
tuată în opoziție față de 
actuala coaliție aflată la 
guvernarea țării.

Denumirea oficială a noii 
formațiuni este: Uniunea 
pentru Renașterea României 
și a fost constituită având 
drept criteriu de bază, în 
stabilirea platformei pro
gram, prioritatea acordată 
interesului național.

Declarația de constituire 
a fost semnată de următoa
rele formațiuni politice: Parti
dul Unității Naționale Ro
mâne, Partidul Democrat 
Agrar din România, Partidul 
Republican, Partidul Liber 
Republican, Partidul Pen
sionarilor din România, Par
tidul Protecției Sociale din 
România , Partidul Național 
Țărănesc și Partidul Național 
Democrat Creștin, precum și 
de următoarele formațiuni 
civice: Uniunea "Vatra Ro
mânească" și Asociația "Vic
toria" a luptătorilor în revo
luție din Timișoara, în cali
tate de organizații inițiatoare, 
la care se adaugă: Liga In
ternațională a Românilor, 
Uniunea Românilor Buco
vineni, Mișcarea Națională 
pentru Reîntregire, Asociația 
România Muncitoare, Aso
ciația Chiriașilor și Clubul 
pentru Cercetări Prospec
tive.

în cadrul aceleiași întru
niri au mai fost validate, prin 
vot, platforma program și 
protocolul de constituire (sta
tutul uniunii), s-a constituit 
Consiliul Director Central și 
a fost ales Biroul Executiv 
provizoriu, care va proceda 
la efectuarea demersurilor 
privind înregistrarea juridică 
a Uniunii.

O parte din formațiunile 
componente au făcut cunos
cut faptul că adeziunea lors- 
a făcut sub rezerva validării 
de către forurile de condu
cere abilitate ce se vor în
truni în viitor.

S-a mai hotărât dema
rarea acțiunii de constituire a 
structurilor teritoriale ale U- 
niunii, la nivel județean, cât 
și a structurilor de compe
tență, sub forma comisiilor 

Pentru conformitate:
Asociația "Victoria" Timișoara

Claudiu lordache 
Vicepreședinte

de specialitate, axate pe pro
filul ministerelor.

Deși au participat la ne
gocieri, reprezentanții PDSR 
nu au semnat declarația, 
deoarece cererea imperativă 
de a scoate din platforma 
program adeziunea la cauza 
reîntregirii țării, pe care au 
formulat-o, nu a fost accep
tată de marea majoritate a 
celorlalți reprezentanți.

Poziția PDSR a fost sus
ținută numai de reprezen
tanții PSM și ai PSMR, care 
de asemenea nu au dorit să 
semneze declarația de con
stituire, în contextul în care 
platforma program prevedea 
o opțiune fermă în favoarea 
elaborării unei politici de 
perspectivă în vederea reîn
tregirii țării, în granițele sale 
firești.

Alte câteva formațiuni 
politice și civice și-au expri
mat interesul pentru Uniunea 
constituită, neexcluzând po
sibilitatea de a adera ulterior.

în conformitate cu preve
derile statutare, primul pre
ședinte al Uniunii pentru Re
nașterea României, ales ca 
președinte în exercițiu, pe o 
durată de șase luni, a fost 
reprezentantul Uniunii "Vatra 
Românească" în persoana 
președintelui acestei orga
nizații, dr. Zeno Opriș.

Ca vicepreședinți au fost 
aleși reprezentanții forma
țiunilor politice componente, 
iar ca secretari cei ai forma
țiunilor civice inițiatoare.

Pentru a permite luări 
publice de poziție, prin co
municate către mass media, 
până la dobândirea perso
nalității juridice, s-a convenit 
ca poziția Uniunii pentru Re
nașterea României să poată 
fi dată publicității prin inter
mediul uneia din organiza
țiile civică inițiatoare.

întrunirea s-a încheiat cu 
o conferință de presă, la ca
re s-a remarcat absența So
cietății Române de Televi
ziune, care nu a înțeles să 
onoreze invitația primită pen
tru a relata acest important 
(credem) eveniment politic, 
justificând astfel opțiunea 
prevăzută în platforma pro
gram a Uniunii constituite, 
de a acționa în mod ferm 
pentru a elibera această in
stituție de manipularea poli
tică efectuată de către actu
alii guvernanți.

Ministerul român al A- 
părării Naționale va fi co
nectat, începând cu data de . 
6 februarie, la un sistem 
informatic ce realizează 
legătura între fiecare stat 
semnatar al Parteneriatului 
pentru Pace și Statele Uni
te ale Americii, se arată 
într-un comunicat al MApN, 
remis agenției MEDIAFAX.

Sistemul de administrare 
a informațiilor de parteneriat

Fotografii cu "misterioasa 
mașină albă" implicată în 

accidentul Dianei
Cotidianele britanice 

"Mirror" și "Daily Mail" au pu
blicat fotografia unei mașini 
albe Citroen Ax, care ar putea 
fi "misterioasa mașină" cău
tată de poliția franceză, impli
cată în accidentul petrecut la 
Paris, pe 31 august 1997, în 
care prințesa Diana și-a pier
dut viața, informează AFP. 
Fotografia a fost realizată 
după un film video turnat de 
un cuplu de australieni care 
își petreceau vacanța la Paris 
și care au imortalizat pe peli
culă accidentul Dianei. Potri
vit ziarului "Mirror", în acest 
film este vizibil Mercedesul la 
bordul căruia se aflau Diana 
și prietenul ei Dodi al-Fayed,

J Casa de discuri Trans 
i Global Media, licențiat (EMI) 
. în România, va lansa vineri, 
113 februarie, ora 13.00, la 
| sediul Atheneului Român, un 
| set de 11 compact-discuri ale
■ regretatului.dirijor Sergiu Celi- 
! bidache. Setul de compact-
■ discuri conține înregistrări live 
| cu Orchestra din Munchen 
| realizate în perioada 1986-
■ 1995. Printre piesele ce vor fi 
1 incluse pe CD-uri se numără 
I "Simfonia nr. 4" și "Simfonia 
| nr. 5" de Beethoven, "Iberia" 
i și "Au mer" de Debussy, sim- 
! foniile 92, 103 și 104 de
■ Haydn, "Simfonia nr. 40" de 

(PI MS) a fost pus la dispoziție 
de partea americană și repre
zintă un program bilateral ca
re se realizează, în principiu, 
între fiecare stat partener și 
SUA. în acest fel, va fi reali
zată o rețea de tip Intranet - 
sistemul informatic cu circuit 
închis care funcționează îin 
prezent în cadrul NATO. Prin 
PIMS, România va intra în 
sistemul utilizat și de alte state 
partenere, fiind în legătură cu 

urmărit de paparazzi dar și un 
Citroen Ax alb, cu patru uși, 
care executa o întoarcere 
pentru a se alătura cursei. 
Cele două cotidiane relevă 
posibilitatea ca această "ma
șină misterioasă" să fi fost 
antrenată deja în urmărirea 
unui Mercedes asemănător 
cu cel al prințesei, și șoferul 
să fi descoperit eroarea abia 
la apariția adevăratei limu
zine, făcând o întoarcere 
spectaculoasă.

Anchetatorii francezi au 
descoperit sub caroseria Mer- 
cedesului avariat urme de 
vopsea albă provenind se 
pare de la un Fiat Uno, care 
nu a fost încă identificat.

.... ■■■■

Mozart, "Bolero" de Ravel, 
"Simfonia nr. 8(9)" de 
Schubert, simfoniile 3 si 4 de 
Schumann, simfoniile 5 si 6 
de Ceaikovschi si muzică or
chestrală de Wagner. Cei ca
re vor achiziționa toate cele 
11 CD-uri vor primi gratuit un 
compact-disc Bela Bartok - 
"Concertul pentru orchestră".

La lansarea în avanpre
mieră de la București vor par
ticipa dirijori, compozitori, 
critici muzicali și apropiați ai 
lui Sergiu Celibidache. Com- 
pact-discurile nu vor putea fi 
cumpărate la lansare pentru 
că ele vor intra în România 

sediul NATO din Bruxelles și 
cu sediul Pentagonului. Cu 
ajutorul PIMS va fi realizată 
funcționarea unei infrastruc
turi comune statelor partenere 
și SUA, Interoperabilitatea și 
reducerea costurilor aferente 
dotării cu echipamente teh
nice similare. PIMS nu este un 
program NATO, ci doar spriji
nă realizarea obiectivelor co
mune ale țărilor membre ale 
Alianței Nord-Atlantice și cele

Hadonna din Italia plânge
Peste cinci mii de cre

dincioși adunați la Civitave
cchia, în nordul Romei, au 
celebrat, cea de-a treia ani
versare a sosirii în acest oraș 
a unei statuete a Fecioarei 
care varsă lacrimi de sânge, 
informează AFP. Afluxul de 
pelerini a început în zori, 
când au fost instalate corturi, 
care să permită fidelilor să 
urmărească diferitele mise 
celebrate cu această ocazie, 
în fața bisericii Pentano, din 
apropierea orașului Civita
vecchia, care adăpostește în 
prezent statueta de piatră, 
înaltă de treizeci de centi
metri, mii de oameni au aș
teptat începerea festivităților. 
Printre credincioși s-au aflat 
și abatele spaniol Pablo Mar
tin, fostul preot al parohiei 
Sant'Agostino, cel care a 
cumpărat statuia în februarie

ulterior acestei lansări", a| 
declarat pentru MEDIAFAX ■ 
Bogdan Enache, reprezen-- 
tant TGM. Cele 11 compact-1 
discuri au fost lansate de EMI | 
la sfârșitul anului trecut în | 
Anglia, Japonia și Germania. ■ 

Dirijorul și compozitorul! 
Sergiu Celibidache a încetat I 
din viață la 14 august 1996 la | 
Paris. El a părăsit România în | 
1939 ca pianist acompaniator ■ 
al balerinei Iris Barbura. în ■ 
ultimii 15 ani de viață, Celibi-1 
dache a dirijat Filarmonica din | 
Munchen cu care a venit pen- ■ 
tru ultima dată în țară în anul ! 
1990. •_ 

semnatare ale Parteneriatului 
pentru Pace (PpP).

Prin PIMS se urmărește 
apropierea rețelei informațio
nale a statelor partenere de 
baza de date a NATO. Con
cret, schimbul de informații 
va viza patru domenii: edu
cația militară profesională, 
exerciții militare multinațio
nale, cooperarea civil-mill- 
tară șl activități de legătură 
NATO-PpP. 

1995, de la Nedjugorje, în 
Croația.

Imediat după sosirea 
statuetei la Citavecchia, po
trivit opiniei fidelilor, Fe
cioara a început să plângă 
cu lacrimi de sânge. După 
două luni, episcopul ora
șului, Girolamo Grillo, a 
declarat că statuia i-a plâns 
în brațe. Autoritățile judi
ciare au efectuat o serie de 
analize care au indicat că 
Fecioara plânge într-adevăr 
dar cu "sânge... care apar
ține însă unui bărbat". Epis
copul a declarat recent că 
Vaticanul urmează să se pro
nunțe, la rândul lui, asupra 
acestor lacrimi misterioase, 
precizând însă că Congre
gația pentru doctrina credinței 
a decis să "aducă procesul 
Fecioarei care plânge în fața 
unor instanțe superioare".

Un japonez 
va traversa 
Antarctica 

pe jos
Japonezul Mitsuro Oba, 

primul om care a traversat 
Arctica pe jos, de unul singur 
în 1997, intenționează să fa
că o expediție similară în An
tarctica la sfârșitul acestui an, 
transmite AFP.

Oba, în vârstă de 45 de 
ani, va începe noua călătorie 
în octombrie și va traversa 
Polul Sud pe jos. El va par
curge patru mii de kilometri în 
aproape o sută de zile, a a- 
nunțat agenția japoneză de 
presă Kyodo.

Dacă va reuși, Mitsuro 
Oba va fi al doilea om care 
duce la capăt o astfel de ex
pediție, după un norvegian 
care a traversat Antarctica 
anul trecut.

Oba va duce cu el 160 de 
kilograme de bagaj și hrană. 
El va avea și un telefon cu 
legătură prin satelit, cu care 
intenționează să transmită pe 
Internet informații și fotografii 
din călătoria sa.

Traversarea Arcticii a du
rat anul trecut cinci luni. A- 
ceastă expediție în Antarctica 
va fi ultima expediție a lui 
Oba, a precizat Kyodo.

MEDIAFAX
... -.
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f PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI JUDEȚULUI 

HUNEDOARA ÎN LUNA DECEMBRIE1997
în procente

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA-DEVA h

decembrie 1997 față de
Anul 1997 

față de
Anul 1996

nov.
1997

dec.
1996

media 
lunară 
1996

A 1 2 3 4
Producția industrială 79.0 78.3 64.4 86.9
Numărul mediu al salariaților din industrie 98.0 72.8 73.1 90.8
Productivitatea muncii în industrie 80.6 107.6 88.1 95.7
Export 94.7 119.7 129.2 128.9
Producția principalelor produse industriale

v'huilă netă 72.9 63.5 48.9 81.7
v oțel 94.8 85.2 87.6 96.5
^laminate 82.4 80.9 73.2 93.4
v ciment 48.8 80.5 38.9 80.7
✓"bere 95.2 - 76.4 90.9
vcarne tăiată în abatoare 98.7 58.4 43.3 42.5
vlapte de consum 92.8 59.3 46-7 64.5
V pâine 92.0 56.8 53.0 66.1

Efectivele de animale la 31.12.1997
Bovine 95.8 97.7 91.8 97.7

la populație 95.8 99.4 93.4 99.4
Porcine 69.3 88.9 72.6- 88.9

la populație 65.4 99.3 73.8 99.3
Ovine 94.4 93.2 76.4 93.2

la populație 94.4 92.9 75.0 92.9
Păsări 86.6 43.1 41.0 43.0

la populație 87.5 • 91.6 77.0 91.6
Venituri salariale medii nominale

v'brute 127.9 184.8 255.7 170.8
J nete 122.5 195.8 258.0 175.5

Prețurile de consum ale populației
^total • 104.5 251.4 X X
vmărfuri alimentare 105.8 245.6 X X
Jmărfuri nealimentare 103.4 242.6 X X

J servicii 103.5 303.9 X X

IIRBTII CE1EKU.I DE MIM1 Șl l'IIOTRIE MITIII.i I JIIIETII.il IIIUMIIII 
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agent comercial 4
agent contractări și achiziții
(brokeri mărfuri) 10

agent de asigurare 21
agent imobiliar

(broker imobiliar) 10
agent reclamă publicitară 8
arhitect clădiri 5
arhitect urbanism, peisagistică

și amenajarea teritoriului 3
asistent veterinar 3
barman 2
brutar 12
bucătar 4
cofetar 5
confecționer tricotaje după
comandă 8
confecționer - asamblor
articole din textile 63
consilier economic 1
consilier juridic 1
contabil 1
contabil șef 1
croitor 5

-- - ')

croitor-confecționer îmbră-
căminte după comandă 4

cusător piese din piele și
înlocuitori 2

cusător piese la încălțăminte 12
dulgher pentru construcții 1
economist în industrie 2
electrician automatizări și forță 1
electronist 1
gestionar depozit 5
inginer construcții civile,

industriale și agricole 3
inginer constructor instalații 1
inginer de cercetare în con-
strucții civile, industriale și AG1
inginer mecanic 1
inginer topograf 1
instalator apă, canal 8
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 20
lăcătuș mecanic de întreținere

și reparații universale 1
maistru mecanic 1
mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronișt) 2

mecanic auto 5
medic veterinar 4
muncitor necalificat 28
operator calc, electr, și rețele 1 
ospătar (chelner) 4
patiser 2
paznic 19
revizor contabil 1
secretară 1
secretară dactilografă 2
șofer autobuz 1
șofer autosanitară 2
șofer de autoturisme și

camioane 7
strungar universal 5
sudor autogen 16
sudor electric 1
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 30
tinichigiu carosier 5
turnător formator 2
țesător 2
vânzător 10
vopsitor auto 4 

tot. locuri de muncă vacante 388

• Vând pământ în Lăpușnic. Tel.
283295 (40246)________________

• Vând casă, curte, gră
dină, poziție bună,în orașul 
Brad.str. Frunză Verde, nr. 4, 
preț negociabil. Relații se pot 
da ' la tel. 017260074, 
092725951, sau la Brad, str. 
Frunză Verde, nr. 3 (40228)

• Vând apartament cu două 
camere, mobilat, Gurabarza. Tel. 
656251,656425 (40238)

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

• Vând casă mare cu depozit, 
gaz, apă, grădină. Tâmpa, tel. 
261626 (40970)

• Vând apartament trei camere, 
Dorobanți. Tel. 225920, int. 158 (40966)

• Vând sau închiriez apartament 
două camere. Deva, b-dul Bălcescu, 
bl.12, etaj 2, ap. 55 (vizavi de 
Astoria). (40963)

• Vând spațiu comercial ultra
central 172 mp în Deva. Informații la 
tel. 219320, sau 092373178 (40972)

• Vând camion Saviem Merce
des 280^sau talon). Tel. 261365 
(40191)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
ianuarie 1996, tel. 247016, Orăștie, 
Pricazului, bloc 37/15. (0490)

• Vând Dacia 1300, avariată, 
Balșa, tel. 140, cu sau fără talon, 
până la 1 martie. (0491)

• Vând Ford Taunus, fabricație
1980, telefon Bosch complet, tel. 
092/722009 (3676)______________

• Vând îmbrăcăminte second 
hand, import Suedia, foarte conve- 
nabil. Tel. 092721467 (40223)

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

• Vând cântar mare, presă 
bolțari, rafturi, schelă metalică. Tel. 
261626 (40970)
• *Vând  două arme, calibrul 12 și 
5,6. Vața tel. 130 sau 217 (40964)

• Membrii Societății "Avram 
lancu" - Filiala Deva sunt copleșiți 
de durere, la trecerea fulgerătoare 
și prematură în eternitate, a celui 
care a fost

prof.univ.dr.
IOAN TEODOR STAN

președintele Consiliului Național al 
Societății "Avram lancu", mare 
român, om de o deosebită probitate 
profesională, aleasă bunătate și 
omenie.Suntem alături de familia 
îndoliată în aceste momente de 
grea încercare și-i exprimăm 
sincerele noastre condoleanțe. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (40978)

• Vând motocultor cu plug, 
freză și remorcă, Germania. Tel. 
212463 (40722)

Primăria Comunei
Pestisu Mic

9 9

scoate la licitație în vederea 
vânzării următoarele:

□ un padoc viței, sat Nandru
O două fânare, sat Josani
Licitația va avea loc la sediul primăriei, în 

data de 26.02.1998 și se va repeta în fiecare zi de 
joi a săptămânii până la lichidare.

Documentația și informații se obțin de la 
sediul Primăriei Peștișu Mic.v..........— . ----

Topul dobânzilor bancare
(□B.O2/IS98J

Termen / Dobânzi acordate
Denumirea Hună 3 luni 6 luni 12 luni Tendință

BCR 53 54 54 55

Bancorex 55 50 50 50
h BRD 45 47 48 50

Banca Agricolă 44 46 47 50 <»

Bankcoop 54 55 55 56
Banca Transilvania 55 46 46 45 O

Banc Post 37 . 41 45 52 O

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

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

• Vând mașină de fabricat cozi 
de mătură, cu două capete și stații 
MAXON portabile și mobile. Tel. 
218676, după ora 20.(40949)

• Vând 15 capre de Banat, 
comuna Zam, sat Pojoga, nr. 113 
(41356)

• Vând antenă satelit, completă 
(telecomandă), cumpăr vitrină fri
gorifică, tel. 094/568944 (0492)

• Vând dozator suc, marca 
Bosch, plata în rate!. Tel. 094/646681. 
(3675)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal nr. 
5807436 aparținând Societății GC 
Marton Prodimpex SRL Deva. Se 
declară nul. (40965)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat apartament, 
garsonieră, mobilate, ofer 250.000. 
Tel. 626724, joi, sâmbătă, luni (40968)

OFERTE DE
SERVICII

• Țin contabilitate pe calculator. 
Tel. 261066 (40979)

• Ambulanța Județeană Deva 
scoate la concurs în data de 16.02. 
1998, ora 10, un post șofer auto
sanitară- Filiala Ilia. Informații 
suplimentare la sediul Ambulanței 
Județene Deva, str. Depozitelor, nr. 
3, tel. 221550 (UP)

-S.C.CONF IMPEX FLORENȚA 
SRL Deva angajează muncitori 
pentru cusut haine de piele (croitori). 
Doritorii 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 
sâmbăta și duminica). Informații 
suplimentare la tel. 722634 fam. 
Mălai, 623958, fam. Galu. (1354)

• Angajăm brutar cocător, cu 
carte de muncă, salarizare atractivă. 
Tel. 233869, 668285 (40961)

• Efectuez reparații pentru Oltcit, 
asigur calitate și profesionalism. Tel. 
216135,211649.(40977)

DIVERSE

• Numitul Nojogan Dan este 
chemat în judecată, în calitate de 
pârât, la termenul de 16.02.1998, în 
dosarul civil nr. 4436/1997, la 
Judecătoria Hunedoara. Reclamanți 
Funo Kulics Florica și Victor. (40719)

• Cooperativa Cauciucul Deva 
anunță intenția de majorare a 
prețurilor începând cu data de 4 
martie 1998 (40962)

• Socaci Iulian din Hațeg a fost 
autorizat (7859/1993) să deschidă 
atelier foto, filmări video etc. 
(40960)

• SC Com Alma SRL Deva anunță 
că începând cu data de 10.02.1998 
majorează adaosul comercial de la 
30-100 la sută. (40973)

• S.C.Talc Dolomita SA Hune
doara anunță că în data 13 fe
bruarie 1998 se convoacă aduna
rea generală a acționarilor cu 
următoarea ordine de zi: 1. Ale
gerea consiliului de administrație. 
2. Modificarea Statutului societății, 
în cazul în care adunarea nu va fi 
statutară ca prezență, se va 
reorganiza în data 14 februarie 
1998, la aceeași oră și același loc. 
(AulallH). (0429)

DECESE

• Colectivul Direcției de Tele
comunicații Hunedoara - Deval 
profund îndurerat de trecerea 
prematură în neființă a colegului

IOAN CLEJ

transmite sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. In aceste momen
te de cumplită durere, suntem alături 
de fiica sa Bendis. Dumnezeu să-l 
ierte și să-l odihnească în pace I 
(40723)

• Colectivul de cadre didactice? 

de la Grupul Școlar "Horea" este 
alături de colega lor, prof. Șdirea 
Gabriela, în momentele grele pri
cinuite de pierderea bunului său 
tată. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! (40976)

'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj'' 
Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, precum 
și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg,

^Petroșani,'Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.15 - 14.15

JIIIETII.il


( S.C. APROTERRA S.A. \
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SI MERI A

Asigură in permanență piese pentru tractoare 
și mașini agricole, rulmenți, acumulatoare, carbid, 
electrozi de sudură și organe de asamblare.

De asemenea, vinde vopsele alchidrice la 
următoarele prețuri:

3 grund -11.000 lei/kg;
Z bronzalumlniu -12.980 lei/kg;
2 vopsea galbenă -15.125 lei/kg; 
Z vopsea albă -16.875 lei/kg.

Vă oferă din stoc antigel concentrat cu 11.415

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

SOCIETATEA COMERCIALA AGROCOM SA 
------------ 1111111................... I I I I I I |-TTT-|-rT I I I I I I I I ----------------------- 

cu sediul fn Hațeg
organizează licitație publică deschisă cu strigare conform Legii nr. 58/1991, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru vânzarea următoarelor active:

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire
- Fermă zootehnică - creșterea animalelor Rîu - Alb 600.000.000

- cult, vegetală
| lei/litru, folie de polietilenă cu lățimea de 10 m | 
| pentru solarii la 15.625 lei/kg, uleiuri pentru motor | 
| marca LUBRIFIN, la cele mai accesibile prețuri. j 

Prețurile nu includ TVA. ■
< Relații la tel.: 054/260424; 260966. J

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.

CUMPĂRĂM CHERESTEA

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

061/716 653
FAX: 061/710 370

SC. MERCUR CORVINEX S.A.
cu sediul în Hunedoara, str. Libertății, nr. 16 

convoacă
ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 20 februarie 1998, ora 11, în sala 

spațiului comercial „Enigma", din strada Elisabeta 
Mărgineanu, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea dării în chirie, locație sau asociere, 

după caz, a unor spații comerciale din rețeaua 
„MERCUR CORVINEX"

2. Aprobarea diminuării capitalului social în 
conformitate cu H.G. nr. 301/1995

3. Diverse
In cazul în care adunarea generală nu este sta

tutar constituită se reconvoacă pentru data de 
23.02.1998, în același loc și la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține Ia sediul 
societății sau telefon nr. 054-712136.

Se anulează anunțul publicitar apărut în 
Cuvântul liber din data de 3.02.1998.

------------- 

Li prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 27.02.1998, ora 10, la sediul societății.
In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe 

data de 10.03.1998.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la sediul societății 

comerciale, între orele 7-1.5.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute la telefon 770403 sau 777160 - ing. Badea 

Puiu-Adrian.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până în ziua licitației, 

ora 9, documentele prevăzute de legislația în vigoare.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 40270100, deschis la 

BASA Hațeg, taxa de participare de 1.000.000,00 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția 
societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă, urmând ca acesta să fie vândut 
cumpărătorului activului conform prevederilor în vigoare.

fkdLițiiif de paBucmm 
"CUVJNTUL UKRff

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând la 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 MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

+ HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tei. 716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), 
ia sediul S.C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul "Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spa
țiul secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

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

V____________________________________________ /

PUBLICITATE

ABONAMENTUL IA CUVÂNTUL LIBER

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA MARTIE ESTE DE 8000 DE 
LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABO
NAMENTUL LA "CUVÂNTUL LI
BER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele 

oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în 

numerar și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

<......... ............. .............  .......~--------------
g----------------- --------------------------- • ■ ----------------------- ------------- ---------------------------------------------- -------------------- •—"----------------- ■ ^jl

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
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
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La 15 ianuarie, foștii 
deportați din România au 
aniversat deportarea în 
URSS pentru muncă de 
reconstrucție, în urmă cu 53 
de ani, a cca 75.000 de ger
mani. Din comuna Crișeni, 
astăzi orașul Căian, au fost 
atunci deportate 168 de 
persoane. 24 de tineri au 
decedat în timpul deportării 
datorită mizeriei, bolilor și 
accidentelor.

Acum cinci ani a fost 
ridicată în biserica romano- 
catoiică din Căian o placă 
comemorativă pe care sunt 
înscrise numele acestor 
martiri, iar de ziua ani
versării s-a celebrat, anide- 
a rândul, un requiem, o 
slujbă de pomenire. în acest 
an, ia intervenția foștilor 
deportați căiăneni, în 25

Incendiile începutului de an
în luna ianuarie a.c. în 

județul Hunedoara au avut loc 
11 incendii, cu pagube a căror 
valoare este aproximativ de 
115 milioane lei.

în domeniul privat au fost 
afectate 4 gospodării în 
Hunedoara, Brad,Petroșani și 
Pestișu Mare, precum și 3 
apartamente. Două în mu
nicipiul Deva și unul în orașul 
Uricani. De asemenea, a avut 
loc o ardere violentă într-o 
ghenă de gunoi a unui bloc 
din municipiul Hunedoara.

Cauzele care au dus la 
aceste evenimente sunt 
legate de neglijențe, mai puțin 
incendiul izbucnit în noaptea 
de 21 ianuarie, în str. Rotarilor

0 PERSOANA NECUNOSCUTA A OTRĂVIT
PRODUSE ALE COMPANIEI NESTLE
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Grupul alimentar Nestle a 
indicat că o persoană 
necunoscută a otrăvit borca
nele cu produse destinate 
nou-născuților, fabricate de 

| filiala sa Alete, în timp ce o 
Ialtă societate a grupului face 

obiectul unui șantaj de mai 
| bine de un an, relatează AFP.

Câteva borcane cu piure 
de pere conținâd un produs 
insecticid au fost detectate în 
magazine din regiunea 
Pleidelsheim, a indicat filiala 
grupului elvețian într-un 
comunicat. Ca o măsură de 

ianuarie s-a ținut, înaintea 
slujbei duminicale, un 
moment comemorativ. Asis
tența, cei 25 de foști 
deportați încă în viață au 
aprins cu acest prilej câte o 
lumânare, s-a rostit Tatăl 
nostru în limba germană și 
s-au cântat cântece

bisericești în limba ma
ghiară.

Ca preludiu ia acest 
moment comemorativ - s-a 
interpretat ia orgă “Ave 
Maria"de Fr.Schubert, apoi, 
împreună cu corul, mai 
multe cântece în limba 
maghiară. Preludiul muzical 
a culminat cu intonarea, din 

din municipiul Hunedoara, 
care a fost provocat 
intenționat. (Numitul Bumba 
Ionel, după ce a ucis pe 
numita Barbu Maranda, i-a 
incendiat casa).

Incendiile au pus în 
pericol viața și bunurile mai 
multor locatari, în două situații 
acestea au avut loc în miez de 
noapte.

Dintre acestea, cel din 
noaptea de 07/08 ianuarie în 
orașul Uricani a pus în pericol 
în mod direct viața unui copil 
de 10 ani.

Arderile provocate de 
flacără deschisă au afectat o 
conductă de gaz metan în 
municipiul Hunedoara și 

precauție, grupul a retras din 
vânzare toate produsele sale 
din magazinele unde au fost 
găsite borcanele otrăvite. 
Pentru a evita orice risc, 
Nestle a făcut un apel la 
clienții săi să înapoieze toate 
borcanele cu piure cumpărate 
între 19 și 27 ianuarie.

Poliția nu a făcut nici un 
comentariu, ancheta fiind în 
plină desfășurare.

O altă filială a Nestle, 
fabricantul condimentelor 
Thomy, face obiectul unui 
spectaculos șantaj din august 

inițiativa organistuiui, a 
Imnului de Stat ai Ungariei. 
Acest imn a fost cântat și cu 
aite ocazii în această 
biserică, dar nu s-a cântat 
niciodată Imnul de Stat ai 
României. S-a justificat 
aceasta, chiar și de capul 
bisericii romano-catoiice, 

prin aceea că "Imnul 
Ungariei” este cântec bise
ricesc deoarece cuprinde 
cuvântul Dumnezeu 
(“Doamne binecuvântează-/ 
pe maghiar”) pe când ai 
României hu-i cuprinde.

Consider că a fost total 
inoportun, sfidător, un act 
revoltător, să se cânte cu o 

instalația de alimentare cu 
păcură a cuptorului de var 
de la S.C. Casial SA Deva. 
De asemenea lucrările de 
sudură din atelierul 
Autoservice Hunedoara au 
incendiat două autoturisme, 
din care unul s-a distrus în 
bună parte.De remarcat că 
în prima lună a acestui an 
nu au fost cazuri de întâr
zieri în anunțarea telefonică 
a pompierilor militari. Au 
fost posibile astfel salvarea 
unui copil și bunuri 
materiale în valoare totală 
de peste 300 milioane lei.

Grupul de> Pompieri 
“ iancu de Hunedoara"

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 

y

1996, fiind amenințată că 
borcanele cu muștar și 
maioneză vor fi otrăvite cu 
cianură, fapt ce a provocat 
grupului o pierdere de 20-25 
de milioane de mărci (15,6 - 
19,4 milioane de dolari).

Tentativele de șantaj prin 
amenințarea cu otrăvirea 
produselor sunt obișnuite în 
Germania, ultimele victime 
ale acestei practici fiind 
fabricantul de dulceață 
Schwartau și lanțul de 
magazine’universale Lidl.

(MEDIAFAX) 

astfel de ocazie acest imn 
sau oricare altul, și că era 
mai adecvat să se cânte 
cântece bisericești po
trivite momentului.

Desigur, rămâne o 
cerință neîmplinită, de a 
se permite, cu acest prilej, 
ai aniversării deportării 
germanilor, să se intoneze 
și un cântec bisericesc în 
limba germană, prezenți 
fiind un număr semni
ficativ de oameni de 
această etnie.

Mă întreb, când oare 
vor fi tratați, în biserica 
noastră catolică, cre
dincioșii ia fel, indiferent 
de etnie ?

Nikolaus R. PiLLY 
Președintele Forumului 

democrat local ai 
germanilor

Numai pe bază de 
dpcujpente 
* “S- “

Invocând prevederile 
art. 10, alin. 1 din Legea 
169/1997 care modifică și 
completează Legea 18/ 
1991, unde se arată că 
punerea în posesie inclusiv 
pe baza declarațiilor date 
de martori, dl I. Hărăguș, 
din satul Mihăileni, comuna 
Buceș, întreabă dacă 
această stipulare este vala
bilă și în cazul pădurilor, 
auzind că așa se proce
dează în unele județe. 
Interesându-ne de răspuns 
la Direcția Silvică Deva, 
aflăm că o asemenea 
prevedere nu este valabilă 
decât în cazul terenurilor 
agricole, în situația pădu
rilor numai documentele 
scrise fitnd cele ce sunt 
luate în considerare - res
pectiv extrasele de carte 
funciară și datele din re
gistrul agricol, întrucât pă
durile nu au făcut obiectul 
colectivizării, ca și tere
nurile agricole.

Deci, pentru toți cei inte
resați, ni s-a făcut pre
cizarea că pădurile se 
retrocedează proprietarilor 
numai pe bază de docu
mente. (N.T.).

Clțîn va încerca să împace catolicii 
cu ortodocșii

Președintele rus Boris 
Elțîn va efectua, luni, la 
Roma, o vizită importantă în 
cursul căreia va încerca, în 
cadrul întâlnirii pe care o va 
avea cu Papa loan Paul al II- 
lea, să medieze în criza dintre 
Biserica Catolică și cea 
Ortodoxă, dorind, în același 
timp, să întărească legăturile 
dintre Rusia și Italia, țara care 
este al doilea partener 
comercial european al Rusiei, 
informează AFP.

Șeful statului rus va fi 
primit, marți, de Papa loan 
Paul al ll-lea, cu care a mai 

^avut o întrevedere în de

Vin rușii
LUKoil a achiziționat marți

I I

51% din acțiunile rafinăriei
Petrotel

Concernul LUKoil a 
achiziționat marți 51% din 
acțiunile rafinăriei Petrotel.

Valoarea tranzacției, 
incluzând prețul plătit și 
valoarea investițiilor, este de 
aproape 300 milioane dolari, 
a declarat Sorin Dimitriu, 
președintele FPS. LUKoil va 
investi 189 milioane dolari 
pentru retehnologizarea 
rafinăriei și 11 milioane 
dolari pentru protecția me
diului. Numărul de locuri de 
muncă va crește, precum și 
eficiența activității rafinăriei, 
astfel încât cifra de afaceri a 
rafinăriei Petrotel, estimată 
pentru anul 2002, va fi de 800 
milioane dolari, 50% repre
zentând exporturi. Concer
nul rus a preluat și actualele 
obligații de plată ale 
rafinăriei.

Achiziționarea rafinăriei 
va permite LUKoil să fie 
prezent pe piața româ
nească, în Europa și în 
bazinul Mării Negre, a 
declarat Vaghit Alekperov, 
președintele LUKoil. Este 
pentru prima data când o 
companie rusă va putea livra 
pe piața europeană produse 
prelucrate și nu țiței brut. 
LUKoil este singura 
companie din lume care 
exploatează țiței în Rusia, 
Kazahstan și Azerbaidjan, a 
adăugat președintele 
LUKoil.

LUKoil s-a angajat să 
investească în industria 
petrolieră și în lucrări de 
infrastructură, în România, 
360 milioane dolari.

LUKoil este o companie 
deschisă, pe acțiuni, cotată 
pe piețele din Statele Unite, 
Londra, Frankfurt și 
Extremul Orient. 24% din 
acțiunile societății sunt 
deținute de investitori privați 
americani, 20% de Guvernul 
rus, iar restul de investitori 
privați din Rusia și alte țări.

Petrotel are un capital 
social de 205,7 miliarde lei, 
în acțiuni cu o valoare 
nominală de 25.000 lei. 
Capacitatea de prelucrare 
este de cinci milioane tone 
pe an, în ultimii ani rafinăria 
prelucrând în jur de trei 

cembrie 1991, imediat după 
prăbușirea fostei URSS, într-o 
perioadă în care raporturile 
dintre cele două Biserici 
“surori” nu atinseseră nivelul 
actual de blocaj. Actuala criză 
s-a accentuat continuu de 
atunci, Biserica Ortodoxă acu
zând de prozelitism catolicii, 
iar aceștia denunțând drept 
“discriminatorie” legea refe
ritoare la religii, adoptată de 
Parlamentul rus în toamna 
anului trecut.

La Vatican se apreciază că 
Papa loan Paul al ll-lea îi va 
cere președintelui rus să joace 
rolul de intermediar pe lângă 

milioane tone anual. 
Petrotel a fost inclusă, în 
luna august a anului trecut, 
pe lista societăților 
comerciale propuse pentru 
lichidare.

Acțiunile Petrotel sunt 
tranzacționate pe piața 
RASDAQ. Ultimul preț de 
închidere a fost 17.500 lei, 
tendința ultimelor zile fiind 
de creștere.

Compania petrolieră 
LUKoil intenționează să 
investească importante 
sume în retehnologizarea 
și ecologizarea rafinăriei 
Petrotel din Ploiești, 
preconizând prelucrarea a 
8-10 milioane tone de țiței 
pe an, a declarat preșe
dintele companiei, Vaghit 
lusufovici Alekperov.

O delegație a com
paniei s-a întâlnit marți la 
Palatul Victoria, cu pre
mierul Victor Ciorbea. 
Delegația companiei ruse 
se află în vizită în țara 
noastră pentru semnarea 
contractului de cumpărare 
a pachetului majoritar de 
acțiuni deținut de FPS la 
societatea Petrotel. Prin 
semnarea acestui con
tract, România se ra
cordează la procesul de 
extracție, transport și 
prelucrare a petrolului din 
Marea Caspică.

Președintele companiei 
a spus că se examinează 
și alte oportunități în 
domeniul contrucțiilor de 
mașini și petrochimiei. 
LUKoil este interesată în 
importul de utilaj petrolier 
fabricat în România, inten
ționând să transforme ora
șul Ploiești în principalul 
centru de coordonare 
petrochimică și energetică 
al companiei din Europa 
Centrală și zona balcanică.

Premierul Victor 
Ciorbea a apreciat că sem
narea contractului repre
zintă cea mai importantă 
realizare investițională a 
Federației Ruse în Ro
mânia după 1989 și un 
semnal important pentru 
dezvoltarea relațiilor bila
terale. (MEDIAFAX) 

patriarhul rus, Alexei al ll-lea, 
care să accepte o 
întrevedere pe care o amâna 
de foarte mult timp.

în cursul vizitei în Italia, 
Boris Elțîn va avea între
vederi cu omologul său ita
lian, Oscar Luigi Scalfaro, 
luni, iar marți va semna, în 
prezența premierului 
Romano Prodi, un “act de 
acțiune politică, economică 
și culturală”, ce prevede în 
special coordonarea pozi
țiilor celor două țări la 
Națiunile Unite și în cadrul 
altor instanțe internaționale.

(MED!AFAX)j
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