
Chiriașii chiriașului nu plăteau-.chirie
Așa este că e greu de priceput 

cum vine asta cu chiriașii 
chiriașului? Stați să vedeți.

Prin sentința civilă nr. 1478/ 
1997 Judecătoria Deva constată 
că imobilul din strada 1 Decembrie 
nr. 28 - clădire administrativă 
tradițională, constituie proprietatea 
Consiliului județean Hunedoara și 
că acestuia îi revine administrarea 
imobilului.

Toată lumea știe că imobilul în 
cauză găzduiește Prefectura 
județului Hunedoara, o seamă de 
instituții județene finanțate de 
Consiliul județean și altele sunt
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TIMPUL TRECE,
LEAFA MERGE...

Încetinirea, cu conse
cințe grave, a 

reformei în România nu 
este un proces care apar
ține numai primilor șapte ani 
de guvernare postdecem-
bristă. Și actuala coaliție 
aflată la putere s-a dovedit 
a fi foarte iscusită în 
frânarea procesului refor
mator.

Privită retrospectiv, 
prima jumătate a anului 
1997 a reprezentat pentru 
guvernanți o politică în
dreptată mai mult către 
trecut, decât către viitor. S- 
a dat satisfacție aripii țără
niste a puterii, elaborându- 
se acte normative privind 
restituirea in integrum a 
pământului, pădurilor, case-

FLASH
l>Ziua Judecății

Liga disponibilizaților din in
dustria minieră Deva, organism 
creat pentru a-i reprezenta pe 
disponibilizatii de la REMPES, 
CEPROMIN, INFOMIN și 
BADPS, a intentat proces 
Direcției Generale de Muncă și 
Protecție Socială Hunedoara- 
Deva. Cauza s-a judecat ieri, 10 
februarie a.c., la Tribunalul 
județean Hunedoara, iar motivul 
l-a constituit nerespectarea 
prevederilor Ordonanței guver
nului nr. 22/1997, aprobată prin 
Legea 216/1997. DGMPS nu a 
fost de acord să achite 
disponibilizaților de la aceste 
societăți plățile compensatorii la 
nivelul ramurii miniere.

După cum se știe deja, 
cotidianul nostru a informat pe 
larg despre acest protest care 
durează de aproape cinci luni de 
zile. Se pare că singura cale de 
rezolvare a conflictului a rămas 
cea a justiției. (A.N.).

■tSearâ de iarnă
Clubul Elevilor și Copiilor 

Hunedoara a organizat o seară 
de iarnă, acțiune cultural- 
artistică în cadrul căreia s-a 
finalizat concursul de creație 

finanțate direct de guvern, de 
diferite ministere sau se 
autofinanțează.

O singură instituție a puterii, de 
nivel județean, nu e găzduită aici: 
proprietarul de drept al imobilului.

Mulți știu unde se află Consiliul 
județean dar puțini știu că acesta, 
ca să poată funcționa într-un spațiu 
adecvat, plătește chirie Minis
terului Justiției. Ați înțeles cum 
devine cu chiriașii ... chiriașului?

Și pentru că toți aceștia nu 
plăteau chirie în vreme ce 
proprietarul clădirii plătea, în 
ședința din 3 februarie 1998,

lor, s-au stabilit și alte ja
loane pentru restaurarea 
realităților din perioada 
interbelică.

în cea de-a doua jumă
tate a anului, sub presiunea

.punere
‘j/eoepe

nemărturisită a aripii social- 
democrate a puterii (USD), 
s-a trecut la măsuri mai 
ferme pentru înfăptuirea 
reformei. Pentru recupe
rarea timpului pierdut și 
profitând de faptul că avea 
“ mașina de vot” asigurată, 
guvernul a recurs la ploaia 
de ordonanțe de urgență 
până când această metodă

literară “Scrisoare bunicii^ 
dragi". Acțiunea, realizată cu 
sprijinul Poștei din Hunedoara, 
a prilejuit prezentarea unui 
spectacol folcloric susținut de 
membri ai cercurilor de taraf și de 
dansuri populare ale clubului. 
(V.R.).

^Persoane Juridice
între activitățile desfășurate 

de magistrații Tribunalului 
Hunedoara în anul care a trecut 
s-a numărat și înregistrarea a 
137 de cereri de înființare a 
unor persoane juridice, în baza 
Legii 21 din 1994.

Cele mai multe dintre 
acestea vizează protecția so
cială, organizații de turism, 
culturale și sportive, precum și 
unele scopuri filantropice. 
(V.N.).

Prin comerțul 
cooperatist

In luna ianuarie, Federal- 
coop Hunedoara-Deva a des
făcut către populație prin 
comerțul cooperatist mărfuri în 
valoare de 3 miliarde de lei. în 
aceeași perioadă achizițiile de 
produse agroalimentare de la 
producătorii agricoli au fost în va
loare de 86 milioane de lei. (E.S.). 

FLASH

consilierii au adoptat Hotărârea 
privind stabilirea modului de 
administrare a spațiilor dih imobilul 
cu pricina.

Potrivit acestei hotărâri s-au 
atribuit în folosință gratuită pe 
termen de un an Bibliotecii jude
țene "Ovid Densușianu”, Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane, 
Centrului de conservare și 
valorificare a tradiției și creației 
populare - toate instituții finanțate 
de Consiliul județean.

Celelalte spații ale clădirii, 
ocupate în prezent de Prefectura 
județului Hunedoara, Inspectoratul

s-a transformat în abuz.
A urmat remanierea 

guvernamentală după care 
s-a declanșat criza în 
coaliție. Au mai trecutdouă 
luni de negocieri în arcul 
puterii care s-au încheiat 
cu un protocol firav, care 
pare mai degrabă un divorț 
amânat. în tot acest timp, 
reforma a stat pe loc.

‘‘Timpul trece, leafa 
merge...” Revenim oare la 
realități dinainte de 1989? 
Nu vrem sau nu putem să 
facem reforma? FMI-ul l-a 
trimis din nou pe domnul 
Thompsen cu stetoscopul 
să ne “consulte". Dar 
diagnosticul în sine nu 
vindecă boala.

Tiberiu ISTRATE 

pentru cultură al județului 
Hunedoara, Universitatea 
ecologică Deva, Serviciul de 
mobilizare a economiei și de 
pregătire a teritoriului, Radio- 
România actualități, ROMPRES, 
Direcția generală a finanțelor 
publice și controlului financiar de 
stat, Direcția muncii și protecției 
sociale, vor fi închinate tot pe 
timp de un an acestor instituții, 
contra unei chirii care pe 
unitatea de suprafață să se 
ridice la nivelul la care se ridică 
chiria plătită de Consiliul 
județean Ministerului Justiției.

Așa mai merge. (I.C.)

Consiliul local împreună 
cu primăria orașului Lupeni 
au hotărât de curând să 
introducă unele taxe pentru 
turiștii care vizitează cabana 
Straja.

Deși nu s-a stabilit cu 
exactitate cuantumul aces
tora, se pare că ele vor fi

încasate de la toți cei care 
folosesc drumul de acces 
spre cabană.

De asemenea va fi 
introdusă și o taxă pentru 
ridicarea gunoiului menajer.

Pentru a preveni even
tualele incidente datorate 
afluxului de turiști, vor fi 
detașate în zonă patrule 
mixte de polițiști și gardieni 
publici. (A.N.)

• - Dragule, dacă am fi într-o barcă, tu, eu și 
secretara ta și s-ar stârni o furtună, pe care din 
noi două ai arunca-o în apă?

- Draga mea, tu știi să înoți?...

O rază de speranță pentru Valea Jiului
PARTENERIAT LOCAL CU 

SPRIJINUL 
IRLANDEZILOR

Prezent recent la o 
întâlnire cu ziariștii 
din județul Hunedoara, 

Petru Radu Păun Jura, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, a adus la 
cunoștința celor prezenți, în 
premieră, câteva chestiuni 
de larg Interes.

Una dintre ele este legată 
de o “ idee preluată din Oc
cident, pe care vrem s-o 
realizăm în județul Hune
doara”. Practic, este vorba 
de faptul că în Irlanda a fost 
studiată ideea unui 
parteneriat local, parteneriat 
inițiat prima dată în Europa.

Irlandezii au ales o 
regiune cu cele mai mari 
probleme sociale, cea 
sudică, zonă care, în urma 
închiderii unui șantier naval, 
ajunsese cam ce este Valea 
Jiului pentru județul 
Hunedoara astăzi. închi
derea șantierului a atras 
falimentul mai multor firme 
care lucrau pentru el, iar 
regiunea era cu cea mai 
mare rată a șomajului din 
Irlanda.

După un timp s-a creat 
acest parteneriat pilot 
despre care vorbim, care a 
grupat factorii locali inte
resați în rezolvarea proble
melor sociale: autorități lo
cale, sindicate, patronat, 
biserică, investitori privați 
ș.a.

Cu sprijin prin programul 
Phare, irlandezii au reușit ca 
în doi ani să ajungă la un 
șomaj zero, iar ideea a fost 
preluată și de alte zone din 
Irlanda, la ora actuală 
existând 48 de parteneriate 
locale. Ideea este studiată 
de toate țările europene.

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale a preluat

Focuri de armă 
contra cost

Ultima dată când am văzut 
un pavilion de tir a fost cu mulți 
ani în urmă în cadrul unui 
iarmaroc mizer la o margine 
de oraș. Era instalat într-un fel 
de vagon pe roți, cu vopseaua 
scorojită, cu țintele de metal 
mutilate de potopul de 
“plumbi" ce erau trași sis
tematic de către mușterii. 
Aceștia nu lipseau în acea 
perioadă, înverșunarea cu 
care erau luați la ochi ursuleții 
sau veverițele ponosite 
trăgându-și seva din pariurile 
care se făceau pe cantități 
considerabile de bere la terasa 
din apropiere. Premiul cel 
mare pe care mandatarul îl 
acorda celui mai bun țintaș era 
o păpușă de jumătate de 
metru îmbrăcată școlărește 
care putea bolborosi, într-o 
limbă străină, câteva cuvinte 
de salut. Trăgătorii, însă, 
păreau total dezinteresați de 
jucăria oferită, părându-li-se 
mult mai atractivă miza în 
esențe bachusistice...

Epoca rulotelor de tir 
fantomă a fost înlocuită, după 
revoluție, cu afaceri private, 
ce-i drept extrem de rare, 
materializate în înființarea 
unor săli de tir. în județ există 
o singură afacere de acest 

întreaga documentație și 
se dorește ca până la 
sfârșitul lunii martie să se 
pună la punct un 
parteneriat local în Valea 
Jiului. Se pare că irlandezii 
au promis sprijin pentru 
obținerea finanțării Phare, 
întrucât Irlanda are două- 
trei puncte cheie în 
organismele Internaționale 
care pot sprijini România.

în această direcție, la 
Sinaia se va desfășura la 
sfârșitul lunii martie un 
simpozion pe teme de 
securitate socială, unde 
delegați din Irlanda vor 
prezenta programul, după 
care se va face deplasarea 
în Valea Jiului, împreună 
cu delegația din Irlanda.

Dl. Jura a precizat că 
s-a mers și mai departe, 
discutându-se cu con
ducerea Prefecturii 
județului Hunedoara, iar 
ideea este agreată. De 
asemenea, Direcția de 
Muncă și Protecție Socială 
a primit cu mare interes 
acest demers.

La nivel de minister se 
lucrează deja la varianta în 
limba română a unui 
asemenea parteneriat în 
Valea Jiului șl se crede că, 
începând cu luna aprilie, 
se vor pune bazele unui 
parteneriat local în Valea 
Jiului.

“Nu văd impedimente 
ca să nu rezolvăm acest 
parteneriat, mal ales dacă 
vom reuși să obținem 
finanțarea Phare. Fără o 
finanțare externă, totul va 
rămâne la nivelul unei idei 
frumoase”, preciza dl. 
Jura.

Valentin NEAGU

gen, la Orăștie, administrată 
de dl loan Cândea, de 
meserie instructor în cadrul 
Corpului gardienilor publici 
din localitate. Sala de tir a 
firmei dlui Cândea are 3 
poziții pentru trageri cu pușca 
cu aer comprimat și una 
pentru tir cu pistolul. 
“Poligonul" are cinci ținte 
oferindu-se premii între 5000 
și 50000 de lei, existând și 
un sistem de premiere în 
obiecte cuprinzând jocuri pe 
calculator, walkman sau 
radiocasetofoane. Cei vizați 
de întreprinzător a fi amatorii 
unui astfel de divertisment 
sunt tineri începând cu clasa 
a cincea până la persoane 
trecute de 30 de ani. Vorbind 
despre demararea acestei 
afaceri, dl Cândea preci
zează că s-a orientat spre 
acel fel de activități care 
necesită o investiție mică de 
început. întregul arsenal este 
de proveniență autohtonă, 
considerându-se că pe lângă 
prețul de achiziție mai scăzut, 
acest lucru oferă avantaje în 
asigurarea service-ului.

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare in pag. 8)
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Se schimbă fundamental sistemul
de indexare a nensiiicr

Ills♦
Despre indexarea pensiilor 

ne-a vorbit de curând dl Păun 
Jura, ministru secretar de stat 
la Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, lată, în 
esență, cele mai importante 
elemente ale acestei pro
bleme.

Negocierea indexării a 
avut loc cu puțin timp în urmă. 
Din păcate, însă, nu s-a reușit 
ajungerea la o soluție finală, 
pentru că ministerul a propus 
ca pensiile să fie indexate cu 
același procent cu care va fi 
creșterea reală a salariilor. 
Pensionarii au cerut în plus cel 
puțin încă trei la sută.

Primarii capitalelor din sud- 
estul Europei, întruniți la hotelul 
Hilton din București, la cea de-a 
lll-a Conferință, au hotărât ca, în 
vara acestui an, să fie înființat un 
“tren al tinereții". Acesta va trece 
prin 14 capitale, din totalul celor 
15 care formează organizația, 
întrucât primarul capitalei 
Albaniei, Albert Brojka, a declarat 
căTirana se confruntă cu unele 
“dificultăți tehnice". Tinerii vor 
pomi, în luna iulie, de la Viena, în 
14 vagoane (câte unul pentru 
fiecare capitală) și vor traversa, 
timp de 70 de zilp, sud-estul 
Europei, punctul final al călătoriei 
fiind Nicosia, capitala Ciprului.

Trenul, care va transporta 
câte 30-40 de tineri din fiecare 
capitală, va zăbovi 3-4 zile în 
fiecare din cele 14 orașe. Acțiunea 
are drept scop dezvoltarea 
relațiilor interumane în această 
parte a Europei. în acest sens, în 
discursul său, primarul Viorel Lis, 
cel care a organizat și condus 
Conferința de la București, a spus:

„FERMIERUL" ADUCE
NOUTATI

9

Revista „Fermierul” din luna februarie a.c. ne propune o 
serie de teme de larg interes și cu caracter de noutăți pentru 
agricultori. Din sumar am spicuit câteva teme: Folosirea 
capcanelor cu feromoni în pomicultură; Combaterea larvelor 
gândacului ghebos din culturile de grâu și orz; Atenție la 
dăunătorii răsadurilor de legume; Altoirea cu mugur detașat; 
Mașini pentru mecanizarea lucrărilor în gospodăriile familiale; 
Cerințele plantelor de cameră față de microclimat; Pesta 
porcină; Ce este marketingul; Preparate tradiționale din lapte 
de oaie și de capră; Atenție la bolile cardiovasculare.

Având ca motto cele spuse de către Gh. lonescu Șișești 
„Puterea noastră economică încă multă vreme va sta în 
agricultură", revista „Fermierul" reprezintă un real ajutor în 
activitatea producătorilor agricoli. (N.T.)

>î< MIERCURI
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TVR 1
6.00 România: ora 6 fix! 

7.00 JO: Sanie feminin, 
Biatlon masculin (d, 
alternativ); Sărituri cu 
schiurile - trambulina de 90 
m (înreg.) 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. Cardiopatia 
ischemică 18.30 Studio 
olimpic (rez. I) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 149) 19.55 Doar 
o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 
21.45 Teatru TV prezintă: 
,,lona” 22.45 Studio olimpic 
(rez. II) 23.15 Jurnalul de 
noapte

IVR 2
6.30 TVM. Telematinal 

^8.00 Euronews 8.30 Canary

După părerea dlui Jura, 
este puțin probabil că bugetul 
va putea suporta încă o 
creștere de trei la sută, 
avându-se în vedere că de la 
1 ianuarie a.c. pensiile au fost 
majorate deja cu patru la sută 
pentru asigurarea participării 
pensionarilor la fondul de 
sănătate.

Experții ministerelor muncii 
și finanțelor analizează în 
prezent impactul financiar și 
presiunile asupra bugetului ale 
unei asemenea majorări. Se 
pare că în această săptămână 
vor fi reluate negocierile cu 
pensionarii.

la această reuniune au cunoscut 
regimul comunist și dezastrele 
create de acesta. în afara 
distrugerii economice, comu
nismul a atacat însăși mintea 
omenească, încercând o 
înstrăinare a oamenilor și 
popoarelor. Cu toate acestea, 
între locuitorii orașelor noastre au 
existat mereu legături de suflet, 
legături de prietenie, dincolo de 
politicile anumitor conducători".

Primarul Bucureștiului a 
declarat, agenției MEDIAFAX, că 
intenționează să înființeze, în 
cadrul municipalității, un serviciu 
de turism care să asigure, în spe
cial pentru tineri, excursii în 
capitalele care fac parte din 
organizația înființată în octombrie 
1995, la Atena. Este vorba 
despre orașele Atena, Ankara, 
Belgrad, București, Budapesta, 
Chișinău, Kiev, LJublijana, 
Nicosia, Podgorica, Sarajevo, 
Skopje, Sofia, Tirana, Viena și 
Zagreb.

(MEDIAFAX)
-

Wharf (r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 
10.15 Teleenciclopedia (r) 
11.05 JO: Schi artistic Mo
guls, finalele masculin și 
feminin 13.15 Tradiția 
persană și Islamul 13.30 
Portret în oglindă (r) 14.00 
Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 
15.35 Dennis Pericol (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.55 Handbal Preliminariile 
CE feminin: România - 
Belarus (d) 19.40 Dreptul la 
adevăr. Cronica cenzurii 
românești 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 33) 22.00 Fotbal Meci din 
etapa a 20-a a Campio
natului Italiei (d) 23.30 O- 
pera Mundi

ANIENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Legea lui Burke (s/r) 
11.00 O chestiune de onoare 
(f/r) 12.40 Rățoiul Huey (d.a)
13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 69) 14.00 Știrile amiezii 
15.20 Rățoiul Huey (d.a) 
16.00 Onyx - culorile muzicii

Un lucru sigur, deja 
negociat și acceptat de 
organizațiile de pensionari, 
este schimbarea funda
mentală a sistemului de 
indexare. Nu se mai face o 
indexare trimestrială sau 
semestrială cu procente mari 
de 14, 15, 20 la sută, ci una 
lunară cu un procent care se 
negociază, avându-se în 
vedere ca pensiile să 
crească permanent. Nu cu 
sume mari ca să favorizeze 
inflația sau să constituie mo
tive pentru majorarea 
prețurilor de către unii 
comercianți. (V. NEAGU).

Mi-a produs ilaritate un 
aspect interesant petrecut zile 
în șir în peisajul cotidian al 
Devei, mai puțin obișnuit, când 
în spațiul larg cuprins între 
Casa de Cultură și IPH o 
“duzină” de câini “lătrători” 
nu la stele, ci la autoturisme, 
“dirijau ” circulația în ambele 
direcții, petrecându-le pe 
acestea pe distanțe destul de 
lungi.

Apărute dintr-o dată în 
locul respectiv, patrupedele 
“prezentau un spectacol” 

E
CIRCULAȚII

trecătorilor din plin centrul 
urbei, mirați de “priceperea” 
lor într-o “meserie” ce nu le- 
ar aparține, dar pe care “au 
învățat-o în virtutea inerției”.

Spre surprinderea mea, în 
ziua următoare, la “Opera”, 
aceleași animale sau, probabil, 
altele asemenea, alergau 
nebunește după mașini și 
bicicliști, totul desfășurându- 
se în hohotele pline de râs ale 
unor grupuri de tineri “cu haz 
la necaz ”.

Ba unii, ca să se 
entuziasmeze și mai mult, 
încercau asmuțirea lor sub 
privirile discrete ale mulțimii 
adunate în stația de autobuz de 
aici.

Ce să-i faci, și-n viață se 
joacă teatru... Și încă cum!...

Valentin BRETOTEAN

17.00 Onyx Music - Muzica 
de vis 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s)19.00 Obser- 
vator/Din lumea afacerilor 
19.45 Trei ași (f. p.SUA1991)
21.30 Știri 21.40 Doctor 
Bramwell (s, ep. 21) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO IV
7.00 Ora 7, bună 

dimineațal 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r)10.30 
M.A.S.H. (s) 11.00 Capcana 
timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Pasiunea mea, cultura
(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 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Trandafirul 
cățărător (co. SUA 1991) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep, 38) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Pro și 
contra cu O. Paler 0.15 
Nemuritorul (s, ep. 81)

■ Trei recidiviști în 
boxă

După ce au rupt într-o 
noapte lacătul de la boxa unei 
pensionare din Petroșani, trei 
indivizi, toți cu antecedente 
penale, au furat de acolo 
bunuri în valoare de 250.000 
de lei.

La plecare însă polițiștii i- 
au întrebat de sănătate. Așa 
că au ajuns din nou în arestul 
poliției, parchetul urmând să 
emită pe numele lor mandate 
de arestare.

Cei trei hoți se numesc 
Constantin Colac, 36 de ani, 
din Botoșani, Stelian Olaru, 40 
de ani și Adrian Firezan Rațiu, 
48 de ani, ambii din Petrila.

■ Iosif a fugit cu 
brățara

£ra ziua în amiaza mare 
când losif Berki din Deva a 
intrat într-o unitate din Simeria 
aparținând S.C. “Bijuteria"S.A. 
Timișoara. A solicitat băiatul o 
brățară din aur, dând impresia

Rubrică realizată cu sprijinul IPJ Hunedoara

Acum, în sjărșit, ceasul de lângă piața centrală din Deva 
indică ora exactă.

Foto: Eduard CHIROIU

PRIMA IV
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 11.00 Celebri și bogați (s/ 
r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r) 14.00 Xuxa (show pentru 
copii) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 40) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, 
ep. 40) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Focus 19: emisiune de știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
40) 20.00 Atingerea îngerilor 
(s, ep. 9) 21.00 The Succesor 
(thriller SUA 1996) 23.00 Fo
cus 23: emisiune de știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

AGASA
9.00 Info Channel, 

Teleshopping 13.00 Dra
goste și putere (s/r) 14.00 
Cinemateca de acasă: 
Animalul (f/r) 17.00 Antonella 
(s) 17.45 Teleshopping 18.00 
Marielena (s., 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a.) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45 

w
că vrea să o cumpere. 
Profitând însă de neatenția 
vânzătoarei a dispărut cu 
brățară cu tot cu tot. La scurt 
timp a fost identificat și prins, 
fiind recuperată și brățara în 
valoare de 495.838 de lei.

■ Altul în boxă
Tudor Popa a fost arestat 

recent pentru că, într-o 
seară, prin spargere, a intrat 
și el în boxa locuinței unui 
cetățean din Deva.

Omul are 28 de ani, 
cunoscut cu antecedente 
penale, șomer. Nu a apucat 
să fure nimic pentru că a fost 
prins în flagrant.

■ Păi, ce faci Vasile?
Recent, la Deva, Vasile 

Sav, din Sulighete, a fost 
depistat în municipiul Deva 
conducând autoturismul sub 
influența alcoolului.

Da, dar nu avea nici 
permis de conducere!

Teleshopping 21.0
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Mid
way (f SUA 1976) de Jack 
Smight, cu Charlton 
Heston, Henry Fonda, 
James Coburn, Glenn Ford

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 bDEYA
08.00-08.15 Știri (r)
17.30- 17.45 Interviul 

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

ll»g»»g»p
Miercuri, 11 februarie

O BERBEC 
(21.III-20.IV)

E posibil să vă viziteze 
niște colegi de serviciu. La 
propunerea ce vi se face un 
detaliu vă nemulțumește, 
dar nu vă dați seama care 
este.

O TAUR
(21.IV-2l.V)

Relațiile cu șefii se pot 
îmbunătăți, ceea ce vă 
poate aduce o ameliorare a 
situației materiale. Atentie, 
căci sunteți cam împrăștiat.

Z GEMENI
(22.V - 22:VI)

în rezolvarea unei ches
tiuni dificile vă ajută colegii. 
Inițiativele personale nu vă 
aduc rezultatele așteptate. 
O problemă de sănătate se 
poate rezolva.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Sentimental sunteți ne
mulțumit deși nu aveți un 
motiv anume. Pentru a vă 
scăpa de sentimentul de 
însingurare discutați cu 
persoana iubită.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Aveți o stare psihică 
labilă așa că evitați prietenii 
cu probleme. Nu faceți1 
reproșuri persoanei iubite, 
căci nu aveți nevoie de o 
dispută cu aceasta.

O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

în discuțiile din familie 
problemele nu trebuie 
neglijate ci puse la punct 
fără însă a încerca să vă 
impuneți punctul dv de 
vedere.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Din nou în actualitate 
sănătatea părinților. 
Folosiți-vă puterea de 
convingere pentru a-i obliga 
să meargă la medic întrucât 
de data aceasta e ceva 
serios.

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

Popularitatea vă e în 
creștere iar colaborarea în 
afaceri evoluează bine. Ați 
putea câștiga chiar o sumă 
de bani, dacă ascultați 
sfaturile primite.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Acordați-vă dv înșivă mai 
multă atenție, mai ales că 
primiți niște bani pe care-i 
puteți folosi în acest sens. 
Colaboratorii vă fac o 
surpriză.

Z CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

O lucrare pe care 
încercați s-o finalizați la 
serviciu vă dă bătaie de 
cap. Atenție, o vorbă spusă 
la întâmplare vă poate 
aduce neplăceri cu colegii.

Z VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

Vă puteți lărgi cercul de 
prieteni căci popularitatea 
dv e maximă. Aveți idei 
excelente dar ar fi bine să 
nu le puneți încă în practică.

O PEȘTI 
(19.11-20. III)

Azi sunteți mai impre
sionabil așa că nu e cazul 
să vă implicați în activități 
mai deosebite. Acordați 
sprijin celor aflați în impas.
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Cuvântul liber
V» . . ...... ■ .

j ÎN RETUR DORIM j
I SĂ ALINIEM 0 I
î ECHIPĂ !
; COMPETITIVĂ ;
I ---------------------- Ij Convorbire cu loan Petcu,

antrenor principal la Minerul Certei

La FC Corvinul

Sprijin permanent creșterii 
și promovării juniorilor

- Discuția o purtăm îna- 
| intea începerii partidei ami- 
| cale cu Vega Deva. Cum ați 
| folosit cantonamentul de la 
| Sovata?
i - împreună cu secundul 
jmeu, Virgil Stoica, ne-am 

J respectat la milimetru, ca 
■să zic așa, programul ce ni 

I l-am întocmit, cu un accent 
I deosebit pe pregătirea fizică 
! generală și lucrul intens la 

sala de forță. S-a lucrat cu 
| râvnă, întregul lot a răspuns 
|cu multă disponibilitate la 

efortul cerut.
- Parcurgând lotul Mine

rului Certej, am observat 
câteva nume noi care pot 
constitui încă o echipă.

- Așa este. Conducerea 
clubului, cunoscută de a-

Icum pentru capacitatea sa 

I organizatorică, s-a preocu- 
| pat îndeaproape de întă- 

| rirea lotului, pentru a putea 
| alinia în retur o echipă 
| competitivă, capabilă să 
| satisfacă cerințele specta- 
. torilor noștri, sponsorilor, 
’pentru a nu fi o formație 

J oarecare, care să se zbată 
■în a doua jumătate a clasa- 
Imentului. Vrem să se vor- 

Ibească din nou frumos 

|despre Minerul, ca atunci 

S —________ _____

I

I 
I 
I

când eram în "B". Au plecați 

de la noi Borșa, Sadi, Pop, | 
Șipoș, dar au venit lulică | 
Moldovan, Tută, Popescu, | 
Filipaș, Duță, Șerban, Tă-| 
gârță, Kallo, Stoica, Dobre, ■ 
Leț. *

- Suficienți pentru a crea J 

o nouă emulație în echipă.
- Dacă mai amintim că îi I

avem și pe jucătorii din ve-1 
chea gardă, Groza, Stroia, I 
Ohîi, Preda, Gheară, Sâr-| 

ghie, Ciobanu, Bozga, Ov. | 
Marin, Zalomir, putem afir-1 
ma că vom avea posibilita-1 
tea să aliniem în retur o e-j 
chipă omogenă, bine echi-f 
librată în toate comparti-J 
mentele. Dorim o creștere a * 

vitezei de joc îndeosebi în ■ 
atac, care îl dorim mai efi-l 

cient în retur. I
- Aveți fixat un obiectiv |

precis pentru sfârșitul cam-1 
pionatului '97-'98? ț

- Nu avem fixat un loc ă-1
nume, ci doar creșterea valo- j 
rii fotbalului practicat după j 
care vor veni și rezultatele. . 
Fiindcă avem obligația să! 

răspundem condițiilor bune j 
de pregătire care ni le asigu- ■ 
ră conducerea asociației, I 
secția de fotbal. t

Sabin CERBU |
_______ —___ — ✓

Creată cu mulți ani în urmă, 
școala hunedoreană de copii și ju
niori se menține mereu la un nivel 
ridicat. Deși s-au perindat mulți oa
meni la conducerea clubului FC Cor
vinul, grija, permanenta preocupare 
pentru creșterea tinerei generații a 
rămas aceeași. Nici măcar greutățile 
financiare nu au împiedicat condu
cerea clubului, sponsorul SC Side
rurgica SA să sprijine în continuare 
echipele de copii și juniori ale Cor- 
vinului.

Munca legendarului Dumitru Pă- 
trașcu care a crescut și format marile 
valori ale Corvinului: Mișa Klein, An- 
done, Mateuț, Rednic, Gabor, Petcu 
și mulți alții este continuată cu a- 
ceeași dăruire și profesionalism de 
Mircea Pătrașcu, loan Stan, loan 
Bucur, Nicu Jurca, Victor Oncu, Octa
vian Cojocaru, Florin Dubinciuc și ei 
foști jucători ai Corvinului. Și rezul
tatele nu întârzie să se arate: la toate 
categoriile de juniori, Corvinul se 
află între primele locuri din clasa
mente -juniori A1, locul 2 la egalitate 
de puncte (15) cu Jiul Petroșani, la 
juniori B1 locul 1, cu 18 puncte - din 
6 jocuri, la juniori C - Valea Mure
șului, locul 2, la juniori B, Corvinul se 
află pe primul loc din cele 12 forma-

I - ' " ~

ții, cu 11 victorii, fără nici o înfrângere 
sau rezultat de egalitate, cu un gola
veraj excelent, 56-2.

Discutând cu Mircea Pătrașcu 
despre juniorii săi, se mândrea cu 
cei ce i-au fost în anii trecuți elevi și 
apoi au ajuns divizionari A și B. în 
momentele de față, nu mai puțin 
de 3 jucători - Adrian Pascal (por
tar), Cristian Mut (mijlocaș) și Mar
cel Stârc se află în lotul seniorilor, 
la pregătiri cu antrenorii Romulus 
Gabor și FI. Văetuș. Și tot cei trei 
tineri sunt și componenți ai lotului 
național de juniori! Despre con
dițiile de pregătire? Numai de bine: 
lotul de juniori al lui M. Pătrașcu a 
fost prezent la club la 5 ianuarie, a 
urmat o pregătire centralizată la 
Sovata între 10-21 ianuarie, în con
diții de cazare și masă ca seniorii! 
Și dacă totul va fi bine, la sfârșitul 
lunii mai, se întreprinde un turneu 
în Franța, ca și în anii trecuți, unde 
sunt foarte bine primiți și tratați ti
nerii hunedoreni, unde se pot con
frunta cu diferite echipe din alte 
țări europene ce participă la un 
turneu organizat de francezi. Deci, 
să auzim de bine, să-i vedem pe 
juniorii de azi, în prima echipă a 
Corvinului.

I

CLASAMENTUL JUNIORI A, REPUBLICANI I

1. CORVINUL 11 11 0 0 56-7 33

2. JIUL PETROȘANI 11 ' 9 1 1 34-7 28

3. GR.ȘC.HUNEDOARA 11 7 2 2 30-16 23

4. MINERUL LUPENI 11 5 3 3 18-17 18

5. CSS TG-JIU 11 4 3 4 27-24 15
6. PARÂNGUL LONEA 11 5 0 6 25-26 15

7. VEGA DEVA 11 4 3 4 21-17 15

8. A.S.MIN.CERTEJ 11 4 1 6 28-31 13
9. MINERUL MĂTĂSARI 11 4 1 6 14-29 13

10.A.S.MIN.ROVINARI 11 2 3 6 19-26 9

11.MINERUL URICANI 11 2 1 8 6-40 7

12.A.S.ARSENAL SADU 11 0 0 11 0-32 0

■ ■ ■ . - fi

BICICLETA

VlfiTfl PE 
DOUR ROȚI

în legătură cu BICICLETA se spune că 
economisește la capitolul combustibil ceea 
ce consumă la capitolul transpirație.

La ora actuală, pe drumurile planetei 
circulă 800 de milioane de biciclete, adică 
dublul numărului de automobile. De la 
Ouagadougou la Beijing, de la Amsterdam 
la San Francisco, bicicleta câștigă incontes
tabil tot mai mult teren. în "lumea a treia", i 
se descoperă marele impact economic. în 
țările bogate, ea devine un simbol al refuzu
lui civilizației automobilului. Dar, reparti
zarea lor planetară apare tot atât de puțin 
echitabilă ca și cea a altor instrumente de 
lucru sau bunuri de consum. La suta de 
locuitori, statisticile recenzează 74 de bici
clete în Germania, 6 în India și doar unul în 
Malawi.

La o altă analiză, parcul ciclist interna
țional își dovedește o altă configurație când 
este comparat cu cel al automobilelor. Ast
fel, pentru fiecare mașină, Statele Unite 
numără doar 0,7 biciclete, Argentina 1,3, 
Egiptul 3 și China ... 250!

Cazul Chinei poate, desigur, apărea ex
cepțional. Cu un parc de 300 de milioane de 
biciclete, adică o bicicletă la patru locuitori, 
această țară este de departe campioana 
tuturor categoriilor de vehicule cu pedale.

"Valul de biciclete pe care-l observasem 
în urmă cu opt ani s-a transformat astăzi într- 
un adevărat potop", declara ziarului 
"Washington Post" scriitorul american Neal 
Pierce, la întoarcerea sa dintr-o călătorie la 
Shanghai. După spusele lui, numărul vehi
culelor pe două roți din acest oraș a "sărit", în 
respectivul interval, de la 1,7 milioane la 4,2 
milioane și progresează într-o cadență 
năucitoare de 500.000 de bucăți pe an. 
Fenomenul nu se limitează doar la 
Shanghai (Beijingul, de exemplu, numără 6 
milioane de biciclete).

Dar chinezii nu au de ales. Mașinile par
ticulare, puține la număr, rămân privilegiul 
oficialităților, camioanele sunt rezervate 
transportului public de mărfuri. Mijloacele 
de transport în comun nu le oferă decât o 
alternativă mediocră. Rețea feroviară ur
bană, extrem de costisitoare, nu există decât 
la Beijing, iar autobuzele (5000 la 
Shanghai) sunt supraaglomerate...

i/ie LEAHU

Luna tinerelor speranțe ale șahului 
hunedorean

Fiecare lună din an în
seamnă o nouă perioadă de 
pregătire a șahiștilor divizio
nari hunedoreni, astfel încât 
să țină pasul cu jucătorii din 
țară sau chiar din străinătate.

După terminarea cu suc
ces deplin a campionatului 
național pe echipe mixte în 
noiembrie trecut (promova
rea în Divizia A), au urmat 3 
meciuri amicale în decem
brie, câștigate în totalitate - 
echipele fiind din județe ve
cine (div. A și B). Luna ianua
rie a.c. a fost luna tinerelor 
speranțe. Clubul de șah a 
participat la campionatele 
naționale ale juniorilor faza 
semifinală disputată la Căli- 
mănești - Vâlcea cu 4 șahiști 
însoțiți de maestrul interna
țional Ion Glodeanu. Un re
zultat de excepție a obținut 
Ondina Kovâcs la categoria 
10 ani care, neînvinsă, a ocu
pat locul 1. Se întrevede o 
participare la campionatele

europene sau chiar mondia- Radu care la prima pârtiei- nu pe măsura talentului, 
le. O surpriză plăcută a produs pare s-a clasat între primii 12 comportarea lui Silviu Coca și 
la categoria 14 ani loan Petre jucători din țară. Meritorie, dar a Denisei Kovâcs. în cursul

lunii martie a.c. vor avea loc 
finalele naționale, unde vom 
vedea rezultatele bunei 
pregătiri. în aceste zile fac 
deplasarea la turneele de la 
Felix și Căciulata 5 maeștri ai 
Clubului de șah Deva, iar la 
terminarea acestora se vor 
întâlni echipele divizionare 
din Deva și Timișoara într-un 
meci pe echipe mixte - greu
tăți pentru menținerea nive
lului de performanță în astfel 
de competiții se întâmpină 
periodic prin nesincronizarea 
în timp a ajutorului financiar 
al sponsorilor.

Pe lângă aceste compe
tiții la nivel național, comisia 
județeană de șah va organi
za în perioada 7-21 martie 
a.c. campionatul județean de 
șah individual - contând pen
tru faza națională - etapa 
sferturi de finală - locul de 
desfășurare fiind Școala Nor
mală "Sabin Drăgoi" Deva.

Corneiiu HOTĂRAN

\ Adunarea generală
’ anuală a A.j.F.
J La sfârșitul săptămânii tre- J 
I cute, la Deva a avut loc Adu-1 
| narea generală anuală a Aso-1
■ ciației județene de Fotbal în care ■ 
I s-a efectuat analiza desfășu-* 
| rării turului campionatelor județe-1 
i ne de fotbal, ediția '97-’98 și a | 
! fost prezentată o informare pri- ! 
I vind execuția bugetară pe anul I 
| 1997 și s-a prezentat planul bu-1
■ getar pe anul 1998. Tot cu acest ■
■ prilej a fost făcută’tragerea la * 
| sorți a optimilor de finală din ca-1 
| drul etapei județene a Cupei Ro-1 
| mâniei la fotbal. (S.C.)

j Corel Tîrsa a
l renunțat la... fluier I 
l l
I Duminică, la partida amicală | 
■ de verificare dintre Corvinul Hu-| 
! nedoara și Farul Constanța a : 
I arbitrat la centru Dorel Tîrsa I
I
i
I

secondat de arbitrii de linie Z. | 
Ghergheli și A. Torok. A fost me- ■ 
ciul în care Dorel și-a luat rămas ■ 
bun de la arbitraj, după 15 ani |

I de arbitraj. Pentru activitatea sa, | 
J dl ec. Ilie Ștefăniță i-a oferit ca- . 
I vaierului fluierului, din partea ■ 
| Asociației județene de fotbal, o | 
■ cupă și o diplomă. Felicitări Do- ■ 
^•ele și viață lungă! (S.C.)
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//V CIUDA GREUTĂȚILOR, NU S-AU 
fAcut DISPONIBILIZĂRI

Cunoscută ca o firmă cu 
tradiție și bun renume în 
domeniul chimiei, în special al 
maselor plastice, S.C. 
Chimica Orăștie, în ciuda con
vulsiilor ce au loc în actuala 
conjunctură a economiei de 
piață, și-a menținut și diver
sificat profilul de activitate, în 
același timp menținăndu-și și 
angajații, fără a face dispo
nibilizări, cum s-a întâmplat la 
majoritatea agenților econo
mici din municipiu, din județ și 
din țară. în context, notabil 
este faptul că în structura 
producției, o pondere de 
peste 50 de procente o dețin 
piesele auto. Cu toate că se 
mai întâmpină o serie de 
dificultăți de ordin financiar, 
apelându-se deseori la credite 
bancare pentru asigurarea 
resurselor de plată, unitatea a 
reușit să facă și retehno- 
logizări. După cum am aflat la 
Comitetul director al firmei, s- 
a făcut dotarea cu două 
mașini de electroeroziune 
pentru sculărie, cu o mașină 
de injecție și cu o alta de 
suflare.

De menționat că pe lângă 
piesele auto, unitatea și-a 
diversificat producția de 

bunuri de larg consum, în 
principal navete pentru sticle, 
fitinguri și de ambalaje pentru 
medicamente. Desfacerea 
acestora însă, ca și a altor 
produse, este mai anevoioasă 
din cauza puterii scăzute de 
cumpărare a populației, feno
men ce se constată inclusiv la 
vânzările prin magazinele 
proprii, unde se practică 
adaosuri mai reduse, cât și în 
cadrul celor 10 reprezentanțe 
din țară. Desigur că și în 
privința maselor plastice au 
apărut o serie de firme mici cu 
capital privat, făcând astfel 
posibilă concurența.

Vorbind despre greutățile 
financiare provocate de 
blocaj, este de semnalat faptul 
că furnizorii de materii prime, 
respectiv Arpechim Pitești și 
Petromidia, nu prea fac 
concesii în legătură cu plata, 
pretinzând banii la livrarea 
mărfii sau în rare cazuri în 
termenul de 30 de zile. Să nu 
mai spunem că în situația 
importurilor nu încap discuții 
cu plata. Preocuparea deo
sebită a conducerii firmei a 
fost aceea de a rezolva 
problemele de așa manieră 
încât oamenii să aibă perma

nent de lucru, să nu fie 
plătite salarii pentru 
nemuncă.

Ca un element de 
noutate, am reținut că s-a 
convenit o colaborare cu o 
firmă franceză, în prima 
fază putând asigura locuri 
de muncă pentru 70 de 
salariați ce sunt redistribuiți 
în cadrul unității.

Din discuția purtată a 
reieșit că nici actuala 
putere, în speță guvernan
ții, n-a renunțat la practica 
de a da numeroase acte 
normative controversate 
uneori, care provoacă 
derută și nesiguranță la 
agenții economici, aceștia 
neputând să dispună utili
zarea dorită a propriilor 
fonduri bănești. Vorbind cu 
modestie despre rezultatele 
anului trecut, acestea pot fi 
apreciate totuși ca fiind 
destul de bune, concre- 
tizându-se într-un profit de 
ordinul a peste zece 
miliarde lei, deocamdată 
existând premise favorabile 
ca și în 1998 să se înscrie 
cam în aceleași coordonate.

Nlcolae TÎRCOB

S.C. Rompiro S.A. Orăștie 
reprezintă un unicat în spectrul 
producătorilor autohtoni de repe
re necesare apărării național^. 
Firma este specializată pe 
fabricarea unei game largi de 
materiale și produse pirotehnice, 
în care este Inclusă și dotarea 
“explozivă’’ folosită la instrucția 
militară.

Departe de a se putea bucura 
de lipsă de concurență, firma din 
Orăștie trăiește sub cupola de 
austeritate a bugetului armatei, 
“în fiecare an, ne spune dl ing. 
Horațiu Suciu, directorul 

întreprinderii, armata prezintă o 
listă asupra necesarului ei, listă 
ce are un caracter pur informativ. 
De obicei această listă definește 
corect adevărata trebuință de 
materiale și muniție a armatei, iar 
existența unor resurse pentru 
onorarea unei asemenea 
comenzi ar fi de natură să stingă 
grijile zilei de mâine în industria 
românească de armament". Din 
păcate, lista de necesități devine 
comandă fermă pe o structură 
mult trunchiată, dictată de 
sărăcia bugetului.

Așa se face că în fiecare an 
până la aprobarea bugetului la 
Rompiro S.A. se face simțită o 
stagnare a activității. Se fac doar 
lucrări de conservare șl între
ținere a capacităților de pro
ducție, peste 70 la sută din 
salariații firmei fiind, în prezent, 
trimiși în șomaj tehnic, conform 

Legii 78/95 de protecție a perso
nalului din cadrul industriei de 
apărare. Ca producție se lucrează 
totuși la fabricarea unui stoc 
limitat de artificii mari. Acest 
produs este singurul care se pro
duce tot timpul anului, asigurând 
un venit constant societății. 
Principalii beneficiari ai focurilor 
de artificii au fost în 1997 prefec
turile, primăriile, întreprinzători ce 
inaugurau vreo investiție mai 
importantă sau organizatorii unor 
festivaluri sau concerte rock. Anul 
trecut artificiile mari au adus la 
Rompiro S.A. 1,2 miliarde de lei 

venituri. Cel mai important foc de 
artificii comandat anul trecut a 
costat 70 de milioane de lei pentru 
o firmă privată. Cu ocazia Zilei 
Naționale a României s-au ars 
artificii în valoare de 50 de 
milioane de lei, sumă ridicol de 
mică, ne spune interlocutorul, 
dacă se are în vedere că primăria 
unui oraș ca Munchen, Germania, 
comandă de Anul Nou un foc de 
artificii în valoare de 7 mliarde de 
lei, în echivalent.

Datorită gradului avansat de 
specializare a producției, la 
Rompiro problema unei diversi
ficări a producției este din start 
extrem de dificilă. “ Ne-am putea 
gândi în perspectivă că spațiile de 
care dispunem ar permite 
instalarea unor linii tehnologice 
pentru fabricarea altor produse, cu 
urmărirea unor creșteri ale 
venitului. Deocamdată este 

imposibil să ne propunem o 
astfel de strategie. In primul 
rând datorită faptului că toate 
capacitățile noastre de pro
ducție sunt cuprinse în planul, 
de mobilizare generală. 
Aceasta înseamnă că în 24 de 
ore de la declanșarea mobili
zării toate utilajele trebuie să 
producă la parametri. Apoi, 
după părerea mea, ar fi și păcat 
să se renunțe la profilul firmei, 
unic în țară, atâta timp cât chel
tuielile noastre sunt incom
parabil de mici față de suma 
totală alocată industriei de 

apărare", precizează dl Suciu. 
Interlocutorul aduce ca argu
ment pentru menținerea 
profilului șl valoarea pe care o 
are personalul din fabrică, de 
neînlocuit în caz de urgență. 
Formarea unul pirotehnist bun 
șl “sigur” la peste cinci ani de 
zile, meseria ace asta recla
mând șl o chemare specială 
spre această activitate riscantă.

Una din activitățile de la 
Rompiro constă în muncă de 
cercetare pentru elaborarea de 
noi produse pirotehnice. De 
curând a fost pus la punct un 
astfel de produs cu titlu de 
exclusivitate pentru Europa, 
așteptându-se în prezent ecouri 
din exterior în vederea unor 
colaborări comerciale.

Adrian SĂLĂGEAN

Prin „cenușa”
comerțului din Orăștie

O POSIBILA EXPLICAȚIE
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Orăștie a fost dlntot- 
deauna un puternic 
fief al comerțului făcut de 

cooperația de consum. Vârful 
de lance al acestui comerț s-a 
cerut întotdeauna a fi „Palia”, 
magazinul universal. Față de 
standardele „de galantar” scă
pătate ale anilor '80, „Palia” 
putea oferi cumpărătorilor, 
cllențll nu apăruseră încă, 
surprize plăcute. Dacă erai 
răbdător și norocos puteai să 
prinzi cozi la produse complet 
dispărute pe atunci, din 
circuitul comerțului de stat. Un 
ciorap de damă bun, un con
gelator Arctic sau o pereche 
de cizme mai acătării se mal 
găseau în magazinul coope
rației. Unde mal punem că 
existența unei colaborări cu 
magazine similare din Ungaria 
umplea, în răstimpuri, galan
tarul raionului de cosmetice 
cu șampoane șl săpunuri de 
Import, din păcate, mereu prea 
neîndestulătoare numerlcește 
ca să stingă furia hămesită a 
tuturor.

Cu toate tarele de atunci, 
„Palia” era un magazin viu, 
animat de furnicarul uman 
care-l popula permanent.

Astăzi, vizitatorul Paliei 
simte încă de la intrare pulsul 
agonic al marelui magazin. 
Barometru fidel al ritmului 
economic dln.zonă, „Palia” se 
prezintă în hainele ponosite 
ale austerității.

l într-un spațiu rămas 
disponibil, respectiv în fosta 
centrală termică din Dobra, 
s-a dezvoltat o activitate pro
ductivă. Despre ce este 
vorba? O firmă - SC Ruminex 
Internațional SRL, răspun
zând cerințelor oamenilor din

Activitatea propriu-zlsă de 
comerț a cooperației ocupă în 
prezent un singur nivel 
parterul din cele două plus 
subsolul câte are clădirea.

„Sărăcirea populației 
înseamnă automat șl sără
cirea negustorului, ne spune 
dl loan Muscalu, șeful com
plexului. Se poate simți, pe 
acest fond, un recul major al 
activității întregii cooperații la 
Orăștie. Dacă în 1990 existau 
în oraș 600 de cooperatori, 
astăzi numărul lor nu trece de 
100. Ca să vă faceți o Idee în 
ceea ce privește magazinul 
Palia, vă pot spune că în 1989 
în raionul de alimentară al 
magazinului lucrau 30 de 
muncitoare, în timp ce acum 
sunt doar două.” Interlocu
torul consideră că patrimo
niul deținut de cooperație ar 
putea fl leagănul unor activi
tăți de producție profitabile. 
„Rezerva de spațiu la Palia 
este Imensă. Suntem deschiși 
la asocieri cu întreprinzători 
privați care au nevoie de 
spațiu pentru a pune bazele 
unor activități productive. 
Soluția ar fl avantajoasă atât 
pentru noi, aducându-ne un 
venit suplimentar, cât și 
pentru privat datorită posibili
tății desfacerii producției 
imediat în magazinul de la 
parter”, declară, în încheiere, 
interlocutorul.

A. SĂLĂGEAN

zonă, în speță nevoilor de a- 
și putea acoperi diferite con
strucții, a investit într-o insta
lație de proveniență străină 
pentru fabricare prin presare 
a țiglei, lată o inițiativă venită 
în întâmpinarea solicitărilor 
unor gospodari din zonă. (N.T.)
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Nevoia sporirii taxelor la însămânțările artificiale
- Dincolo de alte vești bune, 

die director ne-ațl dat șl un 
semnal mai puțin îmbucurător 
pentru crescătorii de animale, 
anume acela al majorării 
taxelor percepute pentru însă
mânțările artificiale la taurine și 
porcine. Are o motivație reală 
această creștere?

- Desigur că noi am fi dorit să 
menținem un nivel cât mai redus 
posibil la aceste taxe, care și așa 
nu acoperă nici pe departe 
cheltuielile ce se fac efectiv cu 
materialul seminal, cu transportul 
și manopera propriu-zisă. Dacă 
timp de peste 20 de ani însă
mânțările artificiale s-au realizat 
în mod gratuit, trecerea la eco
nomia de piață și determinați de 
considerente de ordin economic 
în primul rând, în vederea acope
ririi salariului operatorului 
însămânțător, începând de la 1 
februarie a.c., am fost nevoiți să 
stabilim la 40.000 lei taxa 
percepută pentru o însămânțare 
artificială la taurine, iar pentru 
întoarcere la 5.000 lei. în cazul 
scroafelor taxa este tot de 40.000 
lei, repetarea la această specie 
fiind gratuită. Considerăm că 
suma nu este prea mare, dacă 
ținem seama că se mai mențin 
primele de 90 mii lei pentru 
produșii obținuți de la vacile aflate 
în controlul oficial al producției de 
lapte, care sunt crescuți și 
menținuți în gospodărie timp de 

un an de zile, precum și de 75 mii 
lei în situația celor ce provin de la 
vaci necuprinse în controlul 
oficial al producției de lapte. 
Important să mai arătăm este și 
faptul că din tariful de 40 mii lei 
cât se încasează, 7.213 lei 
reprezintă TVA-ul, la care se 
adaugă și celelalte obligații față 
de buget, practic rămânând 
pentru plata manoperei opera
torului însămânțărilor abia cu 
puțin peste 18 mii lei.

Interviu cu dl ing. NicUlițâ Mang, 
director al Oficiului Județean Hunedoara 
pentru reproducția ș* selecția animalelor

- Ce alte precizări ne mal 
puteți face?

- Din constatările noastre a 
rezultat faptul că procentul 
însămânțărilor artificiale la bovine 
a scăzut în 1997 la 52, față de 70 
la sută cât s-a înregistrat în anul 
anterior, aceasta în bună parte și 
ca urmare a reducerii de la 120 la 
103 a numărului de operatori 
însămânțători, ceea ce a deter
minat ca în localitățile cu grad 
mare de dispersie să se ajungă 
anevoios sau deloc, utilizându-se 
aici montele naturale. Datele ce 
le deținem ne arată că, în medie, 
revin efectuate câte 11 însă- 
mânțări artificiale pe lună pentru

O mare nedumerire a produ
cătorilor agricoli este yi cea referi
toare la umflarea exagerată a pre
țului la produsele alimentare, in 
comparație cu plata pe care aceștia o 
primesc pentru materiile prime pe 
care ei le vând unor fabrici 
specializate - de zahăr sau de ulei, 
direct unor prelucrători din industria 
alimentară - abatoare sau fabrici de 
lapte sau unor intermediari. Concret, 
despre ce este vorba? Dacă, să 
spunem, în cazul grâului, produ
cătorul agricol vinde producția cu 
750 sau în situații mai fericite cu 800 
lei/kg, consumatorul cumpără 
pâinea făcută din cantitatea res
pectivă cu 3500-4500 lei, adică 4-6 
ori mai scumpă. Lucrurile nu diferă 
prea mult nici în situația altor

fiecare operator însămânțător, cu 
oscilații de la 5 la 30 de 
însămânțări. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu zonele Hațeg, 
Hunedoara și Deva, putând să-i 
detașăm pe dl loan Pădureanu 
(Băcia) și dna Maria Barbu 
(Sălașu de Jos). Ca îmbucurător 
ar mai fi de consemnat faptul că 
s-a reușit să triplăm efectivele de 
vaci cuprinse în controlul oficial al 
producției de lapte, în același timp 
reușind să însămânțăm artificial 

femele pentru testarea a cinci 
tauri de la SC Semtest Timișoara, 
după producția de carne și lapte.

- Ce trebuie să mai știe 
crescătorul de animale despre 
avantajele pe care le prezintă 
însămânțările artificiale?

- Este suficient să cunoască 
fiecare doar faptul că una este să 
apeleze la efectuare de monte 
naturale, în unele cazuri chiar și 
cu tauri neautorizați, deși acest 
lucru este sancționat de lege, 
când acesta provine de la vaci cu 
producție de circa 2.000 I lapte pe 
o perioadă de lactație, și cu totul 
altul este avantajul în situația 
folosirii de material seminal de 

produse agricole fi alimentare.
Pe de o parte poziția de mono

pol a unor agenți economici, 
prelucrători sau comercianți, este 
cea care impune un nivel așa 
ridicat al prețurilor, iar pe de alia o 
serie de societăți comerciale cu 
capital majoritar de stat funcțio
nează cu capacități reduse, în 
vreme ce se menține un nivel sporit 
la cheltuielile comune, generale fi 
cu plata amortismentelor, care de 
acum se calculează fi la 
capacitățile neutilizate. Iată deci o 
posibilă explicație (peste care mai 
intervin TVA fi alte influențe în 
preț) la presiunea prețului care 
apasă din greu viața fi ușurează 
mult buzunarul consumatorului.

Nicotae TÎRCOB

potențial zootehnic ridicat 
obținut de la taurii crescuți la 
Semtest, aceștia provenind de 
la mame cu 9.000 I lapte, trans- 
mițându-se și la descendenți 
asemenea caractere.

- Vă confruntați și cu 
unele greutăți. Care ar fi 
acestea?

- în primul rând doresc să 
spun că asistăm, în unele 
zone, la fenomenul de dege
nerare a raselor de animale ca 
urmare a folosirii unor repro
ducători neautorizați. Un caz 
concret îl poate oferi și comuna 
Băița, unde, deși avem trei 
operatori însămânțători, consi
liul local încurajează utilizarea 
de tauri neautorizați și neper- 
formanți, personalul oficiului 
fiind nevoit ca în cazul dlui Ionel 
Damian și al dnei Elena Sav din 
satul Hărțăgani să aplice 
amenzile prevăzute de lege 
pentru astfel de situații. In 
același timp, o mare nemul
țumire o avem în legătură cu 
faptul că de trei ani încoace n- 
am mai primit nici un fel de 
fonduri pentru investiții, deși 
acestea ne sunt foarte 
necesare. Ba mai mult, cu 
toate că avem vieri ce sunt 
folosiți ca reproducători și după 
sacrificarea lor nu se lasă banii 
respectivi să putem cumpăra 
alți reproducători de înlocuire.

A consemnat 
Nico/ae TÎRCOB
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zAi obținut, prin loterie, o 
șans-ă de a pleca în America. Ai 
avut noroc. Mă întrebi ce să faci, 
să pleci sau nu ?

Chiar dacă ești <necăsă- 
torită șl fără obligații» - probabil 
trebuie să înțeleg că nu ai copii?
- să nu crezi că în America 
curge lapte șl miere și dolarii 
stau pe garduri. Presupun că 
îndeplinești acele condiții legale 
pentru a putea pleca.

D/AlOGU*1 5))
îmi spui că știi engleza și al 

o diplomă, ești economistă.
Eu ni| am fost încă în Ame

rica să-ți pot spune exact cum 
este șl cred că fiecare om tră
iește experiențe proprii într-un 
mod propriu. Ceea ce altora li 
se pare greu, poate pentru tine 
va fi ușor. Vreau doar să-ți spun 
că decizia îți aparține în to
talitate și nu după sfaturi pro și 
contra trebuie să hotărăști. Da
că ai posibilitatea și dorința de 
a pleca, atunci fă acest lucru. 
Acolo vei decide între a rămâne 
sau a te întoarce. Este o altă 
lume, o altă cultură, o altă de-

v-.........  ........ .........
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Tinerii si infracțiunea
9 9

Doi recidiviști și 
fiul păgubașului
Doi tineri recidiviști sunt cer

cetați de polițiștii din Simeria 
pentru că într-o noapte, prin 
folosirea unor chei potrivite, au 
intrat în casa lui Bujor Muntean 
din localitate. Au furat băieții de 
aici - ne referim la Florin Ama- 
tiesei, 20 de ani și Călin Cazan, 
25 de ani - aparatură electronică 
în valoare de 1.500.000 de lei.

Treaba este că cei doi au 
fost ajutați de loan Muntean, 
fiul păgubașului, în vârstă de 
18 ani.

Au fost prinși la 
Cluj Napoca!

Probabil se credeau în sigu
ranță aflându-se destul de de
parte de locul unde au comis 
spargerile. Ne referim la loan 
Varga și Nicolae Dragomir care 
au fost prinși în Stația CFR Cluj 
Napoca, după ce au spart mai 

^multe magazine din Hunedoara. 

mocrațle - nu atât de originală 
ca a noastră ... • acolo se mun
cește. Depinde de abilitățile tale 
și de ceea ce vrei să realizezi. 
Poți fi dezamăgită, în situația 
de:" fruntaș la sat, codaș la 
oraș" și depinde cât de mult vrei 
să fii "fruntaș" sau să fii "la 
oraș"?l Cât ții la familie, prie
teni, plaiurile natale și limba 
maternă sau urmărești o viață 
palpitantă și o cetățenie de 
american. Entuziasmul plecării 
în USA este creat de un mit. 
Adevărul este poate puțin mai 
dur. Miturile există în mintea 
noastră, realitatea de zi cu zi 
este concretă. Să nu aștepți că 
în USA toată lumea stă cu bra
țele deschise pentru a te primi 
șl a-țl purta de grijă. Depinde pe 
cine al acolo șl în ce categorie 
socială este plasată persoana 
respectivă, deci în ce măsură te 
poate ajuta.

Oricum al hotărî, nu uita că 
România rămâne mereu aici șl 
nimeni nu te va condamna că te- 
ai întors. Ești tânără șl viața îți 
aparține. Doar cine mănâncă 
strugurii poate spune dacă sunt 
sau nu sunt acri!

Ina DELEANU

Primul are 24 de ani, celă
lalt 31 și sunt în prezent cerce
tați de polițiștii hunedoreni pen
tru spargerea unui magazin 
aparținând de "SC "Comlemn" 
SA Deva. Prejudiciul a fost aici 
de 16.000.000 de lei și a fost 
recuperat în proporție de 90%.

Tot ei sunt autorii spargerilor 
comise la SC "Silog Electronics" 
SRL și magazinul din cadrul SC 
"Nei" SA unde au creat un preju
diciu de 8,3 milioane lei.

Gabriel nu se lasă
Gabriel Bordeanu are 24 de 

ani, a mai fost condamnat și este 
din Deva. Cu câteva nopți în ur
mă, pe la ora 2, nu a avut el ceva 
mai bun de făcut, decât să facă 
scandal pe o scară a blocului 40 
de pe strada Mihai Viteazul.

Folosind forța fizică a pă
truns și în locuința unui cetă
țean. Acum este din nou cerce
tat de poliție pentru comiterea 
infracțiunilor de ultraj contra 
bunelor moravuri, violare de 
domiciliu și distrugerea avutului 
privat. (V.N.)

O zi mohorâtă de la sfâr
șitul lui decembrie...Oameni 
grăbiți care se îndreaptă spre 
casele lor și un grup de copii 
gălăgioși, care doresc să în
frunte vântul și ploaia...

Până aici, nimic deosebit. 
Totul se potrivește de minune
cu imaginea lumii și a men-- frumos, ținut pentru un timp în 
talității actuale. Și totuși, pentru 
o clipă, timpul și-a modificat 
legile, vântul și ploaia au con
tenit, iar copiii au vărsat o lacri
mă de înduioșare.

întâmplarea iscată parcă 

din senin, din ambiția pros
tească a unui tânăr cu vârsta 
puțin peste 18 ani, a adus 
"privitorii" în stare de șoc, iar 
cei mai mici au pus întrebări la 
care nu li s-a putut răspunde.

... în tabloul inițial, dominat

r ....... ...

BJORK (VIII)
Cu ocazia lansării albu

mului Bjork a dat o amplă con
ferință de presă în care afir
ma: "Post exprimă curaj și 
decizie, l-aș putea defini in
stinct de supraviețuire. Acest 
album mi-a permis să risc mai 
mult, pe el am tratat starea 
mea de spirit în mod clar și 
precis. Este foarte greu pentru 
o femeie să răzbească în lu
mea muzicii însă cred că eu 
am reușit. Sunt Bjdrk pentru 
că este fundamental să ai o 
personalitate și eu m-am bă
tut pentru ea. Suntem în plină 
eră tehnologică de aceea toa
te sunetele obișnuite care ne 
înconjoară, țârâitul telefonului, 
claxonul mașinilor, sirenele 
ambulanței sau ale mașinilor 
de intervenție, zgomotul ar
melor sau ticăitul ceasului 
trebuie incluse în muzică, alt
fel nu putem să spunem ade
vărul".

La începutul lunii august 
Bjork a început un turneu eu-

4000 de 
clădiri școlare 

au igrasie!
în Comisia de învățământ 

a Camerei Deputaților a fost 
prezentată recent o situație 
materială a sistemului de în
vățământ.

Specialiști din Ministerul 
Educației Naționale au infor
mat că, dintr-un total de 17 
milioane de metri pătrați de 
spații destinate școlii, două 
milioane au fost construite în 
secolul trecut, 3,5 milioane 
înainte de 1945.

în momentul de față, pes
te 4000 de clădiri școlare au 
igrasie, mai bine de 1000 
clădiri sunt din chirpici, iar 
11.500 nu au instalațiile ne
cesare.

Se simte acut nevoia ca 
în următorii cinci ani să se 
construiască 2000 de săli de 

[clasă. (V.N) ___________  

de o liniște vremelnică, a apărut 
un alt personaj: un pui de pisică, 

apartamentul unei familii.
Micul personaj s-a oprit în 

mijlocul grupului de copii și îi 
privea îngândurat. Atenția ce
lor mici era încordată la maxi
mum, dar nimeni nu îndrăznea 
să spargă tăcerea. Atunci " a 
intervenit" tânărul despre care 
am vorbit la început. Acesta, 
dorind să arate cât este de 
"grozav" și că, având peste 18 
ani, poate să facă ceea ce 
VREA, a început să lovească 

ropean, în paralel pe piață 
apărând singlelul Isobel/ 
Charlene Feat Black Joe/1 Go 
Humble și Venus As A Boy, 
care a figurat pe locul 23 în UK

—— ....

J MUSICBOX
■ ............................................................... ...............................................

(21.08.1995). Intre 25-27 au

gust s-a desfășurat tradițio
nalul festival Reading, Bjork 
fiind headliner în seara de 26 
august. Alături de Bjdrk la a- 
cest festival au mai participat 
Paul Weller, The Boo Radleys, 
Tricky, Throwing Muses, Shed 
Seven, Corduroy, Little Axe, 
Skunk Anansie, James Hall, 
Smashing Pumpkins, Green 
Day, Hole, Beck, Neil Young, 
Soundgarden, Mudhoney, 
White Zombie și Blind Melon. 
După ce a cântat la Dublin la

Un gând și o ta

"Când ne împietrim în răutatea noastră,... zeii înțelepți ne 
sigilează ochii, cufundă judecata noastră clară în propria noastră 
murdărie, ne fac să adorăm erorile noastre (și) râd de noi, în 8mp 
ce ne îngâmfăm spre pierzania noastră"

Shakespeare ■
- Domnișoară, încă ceva și isprăvinv:lva, 

după ce a fost gonită din rai, a avut copii?
-Da!
- Câți?
- Trei... și toți de genul masculin: Evul-antic, 

Evul mediu și Evul modern.

Alături de polițiști, jandarmii de la Orăștie sunt permanent în misiuni I 
| privind asigurarea, menținerea ordinii și liniștii publice, respectarea |
■ regulilor de conviețuire socială, apărarea vieții, integrității corporale și ■
* libertății oamenilor, a avutului public și privat. *

Nu în ultimul rând, ei sunt tot timpul prezenți în combaterea |
■ manifestărilor de violență, asigurarea desfășurării normale a adunărilor | 
^și manifestărilor publice, în prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

după care s-a retras aseme
nea unui erou.

Dar întrebările abia atunci 
au început. Cu ochii în lacrimi, 
cei mici nu înțelegeau. Li se 
spusese că florile și animalele 
sunt asemenea lor. Acum, ce 
mai puteau crede?

Cineva s-a îndurat totuși 
de micul animal. L-a luat în 
casă, l-a spălat și l-a pansat. 
Nu se știe dacă va mai trăi, 
dar cel puțin nu va muri în 
mijlocul străzii.

Bineînțeles, indiferent de 
circumstanțe, o astfel de întâm
plare nu are nevoie de prea mul
te comentarii... totul s-a petrecut 
la câteva zile după Sărbătoarea 
Crăciunului. DUMINICA...

Manuela RUSU 
elevă-Brad

mut.
micul animal.

De fapt este puțin spus că 
"l-a lovit". Scena a fost mult 
mai cutremurătoare și i-a adus 
la tăcere pe toți cei care au 
asistat neputincioși și nedu
meriți.

Lovirea cu piciorul și trân- 
tirea în gardul viu au culminat 
cu izbirea micii vietăți de scara 
blocului.

Zăcând într-o baltă de sân
ge, animalul atrăgea atenția 
trecătorilor care priveau stupe- 
fiați. Același tânăr a explicat: 
"a fost călcat de o mașină",

SFX, pe 26 septembrie Bjdrk 
a participat la festivalul de la 
Weisen/ Austria în deschide
rea ei cântând Goldie (noua 
stea a scenei jungle).

Pe 23 noiembrie 1995 la 
Paris s-a desfășurat MTV Eu
rope Music Awards, Bjdrk câș
tigând categoria Best Female. 
It's Oh So Quiet un nou extras 
pe single din Post, cu un clip 

ce amintește revistele de pe 
Broadway din anii '40, a figurat 
pe locul 4 în UK (18.12.1995).

în clasamentele finale pe 

1995 albumul Post s-a situat 
pe locul 39 în UK, în timp ce în 
Music Express Sounds și în 
Rock & Folk, Bjdrk a fost de
semnată solista anului.

La 19 februarie 1996 la 
Brits Award Bjork a câștigat 
categoria Best International 
Female, în paralel în topul bri
tanic piesa Hyperballad a atins 
locul 8.

După ce a interpretat pie
sa Visur Vainsenda-ROsu (un 
cântec tradițional islandez) pe 
discul "Songs From The Cold 
Seas" aparținând compozi
torului francez Hector Zazou, 
Bjork s-a retras împreună cu 
noul său prieten Tricky (care a 
colaborat cu Bjork la reali
zarea pieselor Enjoy și Head
phones de pe Post) pentru a 
înregistra un album de re- 
mixuri.

La 20 iulie 1996 Bjdrk a 
fost headliner la festivalul The 
Phoenix la care au mai. par
ticipat: Massive Attack, 
Cypress Hill, Skunk Anarlsie, 
The Amps, Sterolab, Ruby, 
Cecil, David Bowie,The 
Prodigy, Neil Young, Alanis 
Morissette, Manic Street 
Preachers, Foo Fighters, 
Dodgy, The Wildhearts, Sex 
Pistols, Terrorvision, Echo
belly, The Cardigans, Coolio 
și Beck.

Possibly Maybe, o piesă în 
manieră Billie Holiday, care a 
figurat pe discul Post într-o 
variantă remixată, s-a situat 
pe locul 13 în UK (4.11.1996).

- va urma -
Horia SEBEȘAN
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CREDINȚEI ÎN ROMĂ NI A
Secretarul de stat pentru 

Culte, Gheorghe Angheles- 
cu, a răspuns, într-un comu
nicat remis agenției 
MEDIAFAX, observațiilor pri
vind modul de manifestare a 
libertății credinței în Româ
nia, cuprinse în raportul a- 
nual al Departamentului 
de Stat al Statelor Unite 
ale Americii. Potrivit co
municatului, până la sfâr
șitul anului 1997, Secre
tariatul de Stat pentru Cul
te a acordat avize pentru 
550 de asociații și fundații 
religioase care-și desfă
șoară activitatea în confor
mitate cu legislația ro
mânească. în ceea ce pri
vește dreptul organizațiilor 
religioase de a construi 
clădiri de cult și a desfă
șura activități specifice, 
pentru înlăturarea neajun
surilor constatate, Secre- 

r~.___.__

Libertățile civile 
în cadrul 
Internet

Justiția și poliția trebuie să dețină co
durile de acces pentru transmiterea de 
informații secrete prin intermediul Internet, 
conform unui acord realizat de miniștrii de 
Interne și ai Justiției din țările membre ale 
Uniunii Europene, relatează AFP. în cadrul 
unei întâlniri neoficiale desfășurate la 
Birmingham, reprezentanții Justiției și ai 
Ministerelor de Interne ale statelor UE au 
elaborat primele prevederi privind libertățile 
civile în cadrul rețelei Internet. Ei au aver
tizat asupra faptului că existența unor 
modalități de criptare care nu pot fi decodi
ficate poate permite desfășurarea nestin
gherită a activităților rețelelor crimei orga
nizate. "Trebuie să ne asigurăm că legea 
va putea fi aplicată și în ceea ce privește 
accesarea materialelor codificate", a afir
mat britanicul Joyce Quim, ministru adjunct 
de Interne. "Nu vom putea lupta împotriva 
crimei organizate a secolului XXI cu echi
pamentele și metodele secolului XIX", a 
adăugat el. Reprezentanții industriei teleco
municațiilor se pronunță cu vehemență 
împotriva acordării accesului la cheile de 
decodificare către organele de stat, apă
rând ferm ideea de protejare a datelor 
private ale utilizatorilor. Una dintre soluțiile 
aflate în discuție în prezent este aceea ca 
toate codurile să fie stocate de agenții 
independente, care să ofere garanții ferme 
privind protejarea acestora. Pentru acce
sarea acestora, poliția și organele de an
chetă ar urma să solicite aprobarea 
sistemului judiciar.

Șeful serviciului de perso
nal de la CNM Petromin, Va
lentin Zeicu, a declarat că a- 
restarea foștilor manageri ai 
companiei este fondată.

Declarația a fost făcută în 
nume personal și în calitate 
de președinte al filialei jude
țene Constanța a Partidului 
Umanist Român.

în opinia sa, arestările 
sunt justificate de implica
țiile economice catastrofale 
ale modului în care Andrei 
Caraiani, Viorel Stănilă și 
Constantin Lucaciu au con
dus compania. El spune că, 
dacă cei trei au fost arestați 
numai din acest motiv, mă
sura i se pare corectă. 

tariatul a transmis prefec
turilor și consiliilor jude
țene reglementări pentru a 
permite organizațiilor să-și 
desfășoare activitatea în 
conformitate cu propriile 
statute de organizare și 
funcționare și preceptele 
lor de credință.

Anghelescu a adăugat 
că, pentru manifestarea li
bertății de credință și îmbu
nătățirea activității misio
nare, educative și umani
tare a unor culte, asociații și 
fundații religioase, în anul 
1997 au primit viza de șede
re în România peste 1.400 
de misionari străini.

Secretarul de stat a 
spus, referindu-se la propu
nerea legislativă inițiată de 
senatorul Matei Boilă, con
form căreia, în mediul rural, 
acolo unde există cel puțin 
două biserici, una ar trebui

La munte, zăpada este încă "în putere”.
Foto Anton ȘOCA C!

Zeicu admite că arestările 
efectuate în flota comercială 
și de pescuit se înscriu în 
lupta anticorupție declanșată 
de președintele Emil Con- 
stantinescu, dar se aștepta 
ca flota de pescuit să fie vi
zată mult înaintea celei co
merciale, ea fiind distrusă 
încă de acum doi ani.

Valentin Zeicu declara că 
Petromin are o situație aparte 
prin privatizarea managemen
tului, adică managementul 
unei părți din flotă a fost încre
dințat unei firme din Norvegia, 
Clavenes, formând societatea 
Petroclav. Contractele și rela
țiile comerciale, așa cum au 
fost ele declarate - spune Zei

retrocedată bisericii greco- 
catolice, și la faptul că, po
trivit raportului, poziția Se
cretariatului reflectă punctul 
de vedere al Bisericii Orto
doxe Române, că această 
afirmație este inexactă. An
ghelescu a precizat că, a- 
vând în vedere prevederile 
Constituției, care stipulează 
autonomia cultelor religioa
se față de stat, intervenția 
statului ar putea fi socotită 
atât ca un amestec în pro
blemele interne ale cultelor 
religioase, cât și o reiterare 
a intervenției brutale a statu
lui, din 1948.

Secretarul de stat con
sideră că singura cale de 
rezolvare a conflictului pri
vind patrimoniul celor două 
Biserici este dialogul dintre 
comunitățile locale și con
ducerile respectivelor Bi
serici.

cu - au fost bine gândite, dar 
nu au fost urmărite.

Valentin Zeicu afirmă, în
să, că flota comercială româ
nească va dispărea oricum, 
deoarece este mult prea ve
che. El mai declară că salva
rea flotei nu va fi posibilă atât 
timp cât orice manager care 
va veni la conducerea unei 
companii de navigație va trăi 
cu teama că, mai devreme 
sau mai târziu, va fi anchetat 
și arestat.

Valentin Zeicu a îndepli
nit, între 1990 și 1995, funcția 
de director al Departamen
tului resurse umane al CNM 
Petromin iar din 1995 este 
șeful Serviciului Personal.

• Economistă țin evidențe 
contabile pe calculator. Tel. 
261842 (41061)

DIVERSE

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

Vând teren intravilan 1500 
mp, Deva. Tel. 225309 (41062)

• Vând (închiriez) spațiu 70
mp (4 încăperi), amenajat 
pentru sediu firmă, ultracentral. 
Tel. 056201616, 215729
(40956)

• Vând garsonieră, confort I, 
Dacia, preț 30.000.000 lei. Tel. 
216992 (41058)

• Vând casă, grădină, pă
mânt arabil, fânaț.Boz nr.65, 
Brănișca (41057)

• Vând apartament 2 camere 
Deva, Gojdu, Al.Moților, bl.P 4, 
sc.1, etaj 1, ap.5 (41053)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 15. Tel. 622815 (41051)

• Vând apartament 4 camere. 
Tel. 626667 (41073)

• Vând apartament 2 camere, 
60 mp, îmbunătățiri, posibilități 
mansardă. Deva, Eminescu 
(cartodrom), bl.C.2, ap.42, etaj 
4, sc.C (40999)

• Vând împreună două 
apartamente alăturate în bloc 
P+1, str.A.VIaicu, nr.21, sobe 
teracotă cu gaz metan și mul
tiple îmbunătățiri. Informații 
zilnic tel. 230034, orele 10-12, 
tel. 217463, orele 18-20.

• Cumpăr garsonieră. Ofer 
maxim 25.000.000, Deva, 
tel.217885 (1371)

• Vând casă, sat Aurel Vlaicu 
nr.21. Informații la domiciliu. 
(1402)

• Vând autodubă Mercedes 
MB 100, an fabricație 1990, trei 
clădiri tip grajd (fost CAP) în 
satul Bobîlna. Tel. 216735 
(41060)

• Vând tractor U 650. Satul 
Bârsău,nr.87 (41054)

• Vând autocamion SRD, 
motor Saviem RK, baterii noi, 
preț Toarte avantajos. Deva, 
Horea, 54 (40749)

• Cumpăr tractor U 445. Tel. 
621303 (40748)

• Vând tractor U 445 V la 
prețul unui tractor chinezesc. 
Deva, 627435, după ora 16,30 
(40745)

• Vând tractor U 445, preț 
29.500.000 lei, tractor U 650, 
34.000.000. Tel. 219460 
(40752)

• Vând TV 14 Diesel auto- 
frigorific, motor Brașov, an fabri
cație 1986. Tel. 217845, după 
ora 15 (41073)

• Vând autoutilitară Saviem, 
7 tone, preț negociabil. Infor
mații tel. 241737, 094/561472 
(1403).

• Vând Ford Sierra Break, 88, 
înmatriculat, preț convenabil, tel. 
651579, 094/561588 (0324)

ABONAMENTUL LA "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 POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL 
LIBER", 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.

• Vând grâu și porumb 
calitate foarte bună, cantități 
mari. Informații Arad, tei.057 
272207, 249007 (40992)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral Deva. Tel. 094 
633205 (40744)

• Cumpăr semințe de do
vleac la cel mai avantajos preț. 
Tel. 623297 (40747)

• Vând una vacă cu vițel și o 
mânză de 5 ani lipițană, corn. 
Gurasada, nr.206 sau tel. 
218202 (40746)

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

• Vând mobilă, sufragerie, 
furnir nuc, relații după ora 16. 
Tel. 650028 (0325)

1 PIERDERI

• Pierdut ștampilă aparținând 
firmei Rapid Prodimex SRL 
Ghelari. Se declară nulă (0440)

• Pierdut carnet de student 
și legitimație de transport, pe 
numele Bălan Angelica Vasilica. 
Le declar nule (0437) A

ÎNCHIRIERI

• Caut chirie 2-3 camere la 
casă particulară.Relații la tel. 
064 433127, zilnic între orele 
18-22 (41052)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Decebal SA Deva anga
jează conducător utilaj greu 
(ifron, fadromă) și tractorist 
pentru punct de lucru Abator 
Deva și Fabrica de Conserve 
Deva. Relații suplimentare la 
sediul firmei din Piața Unirii nr.8. 
Tel. 211760, 212237 și 213322 
(40739)

• Angajăm vânzătoare cu 
vechime minim 2 ani, vârsta 
maxim 40 ani, domiciliul în 
Deva. Tel. 231951, 625110 
(41059)

• Angajăm ing./tehnician ser
vice copiatoare și/sau calcu
latoare în orașul Deva. Condiții 
cerute: posesor auto, cunoștințe 
hard în domeniu, seriozitate, 
vârsta maximă 40 ani, studii 
tehnice superioare sau medii. Se 
asigură integrarea într-un colectiv 
dinamic, tânăr, organizat la nivel 
național, școlarizare, dotare cu 
pager sau GSM, salariu fix și 
comisioane atractive. Trimiteți CV 
la Căsuța Poștală nr.22, Oficiul 
Poștal nr.7 București. (OP)

• Câmpean Valeria din Deva 
practică activitate de comerț și 
prestări servicii, în baza auto
rizației 14474/98. (40998)

• A.F. "Anca" începe acti
vitatea de comerț în satul Petros 
nr.44, com.Baru, la data de 
10.02.1998 (40997)

• SC Rapid Prodimex SRL 
Ghelari anunță majorarea pre
țurilor la produsele finite, cu 40 
la sută, începând cu data de 10 
martie 1998 (0439)

• Doresc să cunosc șoferul 
de pe autobuzul care a oprit și 
m-a ajutat să localizez incendiul 
produs în Bănița, la autospe
ciala cu nr. HD-01 XFP Haber. 
Mii de mulțumiri din partea mea 
și a firmei. Mihali Gheorghe, 
Zeicani. (9883)

• Casa Teritorială a Coope
rativelor de Credit din Deva 
anunță intenția de autorizare, 
din punct de vedere al protecției 
mediului, a sediului din strada 
22 Decembrie, bloc 9, parter. 
Eventualele sugestii și recla- 
mații se depun la APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu nr.25, în termen de 
15 zile de la publicare. (9834) 1

• Cu autorizația 9390/1994, 
Drăgan Liviu, persoană fizică, | 
din Bărăști, comuna Sîntă- 
mărie, a fost autorizat să prac
tice activitatea de comerț, pro
duse alimentare, textile, în
călțăminte, produse din lemn și 
piese auto. (9835)

DECESE

• Un ultim pios omagiu 
regretatului nostru prieten

COSTEL BÎRLA

Bunul Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică! Mitică și Le- 
nica Rădoi. (41064)

• Colectivul SC Electromatic 
SRL Deva regretă trecerea 
fulgerătoare în neființă a celui 
care a fost

CONSTANTIN BÎRLA

un devotat prieten, bun coleg, 
om de aleasă noblețe sufle
tească. Dumnezeu să-l odih
nească I (41067)

• Ileana, Diana și Adi, fini, 
deplâng moartea prematură a 
dragului lor naș

COSTEL BÎRLA

Dragostea și bunătatea cu 
care ne-a înconjurat ne vor 
lipsi mereu.
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CENTRUL DE SĂNĂTATE BREAZA 

Fundația "EDEN" 
vă invită la conferințele de

MEDICINĂ NATURisTĂ 
cu genericul

care vor avea loc în Deva, 
la Casa de cultură

(sala mică), 
în perioada 13-14 februarie, 

orele 18-20.
Prezintă: dr. Doru Laza

...... ■ . .. _ ... . __ _____ —................... - ✓ 

\ Agenția "ECOSTAR" Brașov SRL
Str. Gh. Doja, nr. 28, Alba lulia, tel.: 058/812439 ;

| Operează cu utilizarea forței de muncă în domeniul | 
| construcții în Israel și Germania. |
■ Germania: zidari, dulgheri, fierari-betoniști - vechime ■ 

minim 7 ani pe cartea de muncă. (
I Israel: dulgheri,flerari-betonisti.tâmplari, lăcătuși, cont,-. • 
I metalice - vechime minim 3 ani pe cartea de muncă. I 

k____________________________________________ y

Inspectoratul Județean de 
Protecția Plantelor și 

Carantină Fitosanitaiă 
Hunedoara-Deva

Str. A. Vlaicu, nr. 25

Anunță pe data de 25 februarie 
1998 licitarea produselor pentru 
combaterea focului bacterian și San- 
Jose.

Societățile acreditate cu comer
cializarea de astfel de produse pot 
participa cu oferte închise.

Relații la telefon: 216147 Deva.

CREDIT
BANK DEVA

vinde la supralicitare publică, ce va 
avea loc în data de 13.02.1998, la Jude
cătoria Orăștie, birou executor judecă
toresc:

(^hală producție situată în Geoagiu Satz

Informații suplimentare la telefonul 
211853 sau la biroul executor judecăto- 

k resc.

vă invită la conferințele cu genericul

w-.a a sewers,

care vor avea loc în DEVA, la 
CASA DE CULTURĂ (sala mică) 

în perioada 15-22 februarie 
orele 18-20.

MottO: 'Istoria este făclia trecutului, în ,,
mâna prezentului, pentru a lumina viitorul" 

Winston Churchill 
Prezintă:

Conferențiar LIVIU TUDOROIU 
Intrarea liberă

r -----------------------------------------—------- "S

BANCA COMERCIALĂ | 
ROMÂNĂ S.A. -

SUCURSALA HUNEDOARA
Cu sediul in Hunedoara, str. Panait Cerna, nr. 4

Anunță vânzarea prin licitație publică a urmă
toarelor active aparținând S.C. "CERNAFRUCT" 
S.A. Hunedoara:

'•/ fabrica de răcoritoare;
’b fabrica de gheață.
Activele sunt dotate cu utilaje performante. 

Licitația va avea loc în data de 18.02.1998, ora 10, 
la Judecătoria Hunedoara, biroul executorului 
judecătoresc.

Informații suplimentare la sediul S.C. 
"Cernafruct" S.A. Hunedoara, str. Carpați, nr. 92, 
telefon: 0,54/715482, la BCR Sucursala Hune
doara, telefon 0,54/712494 și Judecătoria Hune- 

i^doara, executor judecătoresc, telefon 0,54/712438.^

S.C. UTPIAS.A.
Organizează licitație pentru 

achiziționarea următoarelor produse:
> corpuri iluminat tavan fals (dim. 60x60, 4x20 W) 

-132 buc.
> calculatoare PC 6x86, 166 MHz, Hdd 2,1 Gb, 16 

Mb RAM, Win '95 + licență - 3 buc.
> placă rețea - 4 buc.
Termen de depunere a ofertelor la secretariatul 

societății 18.02.1998.
' Informații la sediul societății sau la telefon 213575^

..... - ........ . >

A.J.V.P.S.Hunedoara
ANUNȚĂ

în conformitate cu prevederile Legii nr.
103/1996, Legea Fondului Cinegetic și a pro
tecției vânatului M.A.P.P.M. prin adresa nr. 
8156/I.S./22.01.1998 a programat susținerea 
examenului de obținere a calității de 
membru vânător, pentru județul Hunedoara, 
în data de 17.02.1998, ora 10,00.

Pe această cale anunțăm pe toți candidații 
ce au susținut proba practică să se prezinte 
la data și ora sus menționate, la Cabana 
Căpățâna (Muncel) pentru susținerea probei 
teoretice.

S.C. APROTERRA SA Simeria
Importator unic în partea de Vest a țării pentru 

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

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

Relații la tel.: 0.54/260424, 260966.
...  - — =......... =

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

( ANUNȚĂ~)

Cabinetul medical din cadrul Inspectoratului de 
Poliție al Județului Hunedoara promovează 
medicina de familie. îi invităm pentru înscrierea pe 
listele noastre pe membrii de familie ai cadrelor, 
pensionarii M.I. și familiile acestora, precum și alte 
categorii de persoane interesate.

Consultațiile medicale vor fi efectuate în Deva 
și Hunedoara.

I

"DISCO MAX" DEVA
organizează In 20 februarie 1998

1E©MIL©ILA chj wlipilii/ie
Valoarea premiilor în numerar este de 

1.000.000 lei.
în 22 februarie organizează un

concurs "MÎSS I «SCO MaiX" 
unde se vor acorda premii de 
10.000.000 lei, în care se 
include un sejur la Băile Felix 
primelor 10 concurente - în

; timpul vacanței de primăvară.
Doritorii se pot înscrie la 

sediul "Disco Max", iar selecția va 
' avea loc în 20 februarie 1998, ora 18,00.

-- ----------------- . - • -------------------------------

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

MODEX* 
î

CEL MAI M ARF DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DIN ȚARĂ

Vă oferă

> ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe 
sezon de calitate excepțională
* ambalat in saci de 25 kg cu 
conținut mixt
< prețuri de introducere pe piață

> ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - 
din colectare originală

Pentru clienții noștri fideli 
acordăm, reduceri până la 12%

Informații: 064 -193493
018 - 623482

Orar depozit: Zilnic 08-20 
Sâmbătă 8-16
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La Hotel “Sarmis" Deva, 
Asociația "Fidelius” a organizat 
o conferință de presă prilejuită 
de vizita dlui Dragan Nastic, 
director pentru Europa din 
partea‘Societății Mondiale 
pentru Protecția Animalelor 
(W.S.P.A.), Londra. Dumnea
lui a fost în România pentru a 
vedea situația câinilor străzii, 
a altor animale fără stăpân, 
cruzimea oamenilor față de 
animale. Și după ce a văzut 
situația câinilor străzii din 
București, a unor urși din 
Sinaia și Poiana Brașov (în 
ultimele două cazuri în urma 
unor scrisori trimise societății 
pe care o reprezintă de turiști 
străini), dl Nastic a ajuns la 
concluzia că în privința 
protecției animalelor la Deva 
situația este mult mai bună.

Acest lucru este posibil 
întrucât “Fidelius" a fost prima 
asociație din țară care a 
introdus o atitudine umană față 
de câinii străzii și cu care 
W.S.P.A. colaborează din 
1992. în plus “Fidelius” este 
interesat și de soarta altor 
animale, în curând refugiului 
pentru câini, de la care săp
tămânal sunt dați spre adopție 
3-6 câini după ce au fost 
sterilizați și tratați, alăturându-

IR ÎNCHIDCRCn EDIȚIEI
Thompsen nu are, 
deocamdată, nimic 

de declarat
la palatul Victoria a avut loc ieri prima întâlnire între negociatorul 

șef pentru România Poul Thompsen și echipa guvernului alcătuită 
din titularii ministerelor economice, Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale și guvernatorul Băncii Naționale a României, în care a avut 
loc o a doua evaluare a împrumutului acordat anul trecut de FMI 
pentru țara noastră.

După întrevedere, Poul Thompsen s-a adresat presei menționând:
"Deocamdată nu am nimic de declarat, întrucât convorbirile abia 

au inceput. Ziariștii sunt rugați să aibă răbdare până la finalizarea 
discuțiilor, când voi fi foarte fericit să răspund oricăror întrebări."

Deci, răbdare și tutun. (T.l.)

Focuri de armă 
contra cost

(Urmare din pag. 1)

Din păcate o sală de tir nu 
a fost niciodată o mină de aur 
pentru cel care o admi
nistrează. “Veniturile sunt 
extrem de modeste, ne pune 
dl Cândea, de multe ori 
situându-se sub cheltuielile 
care se fac. A fost o vreme 
când mergea ceva mai bine, 
datorită publicității pe care am 
făcut-o pe postul de radio lo
cal, precum și datorită faptului 
că, economic vorbind, Orăștia 
era mai departe de starea de 
criză decât este acum", 
întreprinzătorul nu se descu
rajează, plănuind chiar o 

i-se unul pentru pisici. Tot aici 
se va ridica și noul sediu al 
asociației. Deocamdată lucră
rile s-au sistat din lipsă de 
fonduri iar la această situație 
financiară s-a ajuns din cauza 
absenței unui sediu, care a 
făcut ca din 600 de membri 
asociația să ajungă în prezent 
la doar 120. Și fondurile 
asociației se constituie exclusiv 
din cotizațiile membrilor. Iar

f SITUAȚIA CÂINILOR 
STRĂZII ESTE MAI ^Ibun^aIoeva Bl

numărul acestora ar fi normal 
nu să scadă ci să crească, 
întrucât tot mai multe persoane 
au în ultima vreme unul sau 
mai multe animale de 
companie.

Pentru activitatea desfă
șurată "Fidelius” a fost apreciat 
de dl Dragan Nastic, care a 
considerat ca deosebită grija 
față de animale .prin găsirea 
unor noi stăpâni, prin dresajul 
asigurat lângă refugiu și 
educația făcută populației, în 
special copiilor din casele de 
copii devene. în schimb 
reprezentantul W.S.P.A. n-a 
fost încântat de condițiile de la 
Grădina Zoologică Hunedoara, 
calificată drept “un loc trist” și 
nici de felul in care sunt 

diversificare a activităților dar 
nedepășind zona cărora 
acestea sunt adresate: diver
tismentul pentru copii și 
tineri. Se urmărește cumpă
rarea unor mini mașinuțe 
alimentate electric care să 
poată fi închiriate copiilor 
dornici de mici raliuri pe 
aleile din parc. De ase
menea, în colaborare cu 
postul de radio local, se 
intenționează organizarea 
unor concursuri de tir care 
să atragă în mai mare măsură 
pe cei dornici să-și demonstreze 
abilitatea de “pușcaș”.

sacrificate animalele în aba
torul vizitat (din lipsa echi
pamentului adecvat moartea 
acestora nu survine în condiții 
nedureroase).

Oaspetele era foarte 
încântat de susținerea de care 
se bucură asociația din partea 
presei. Aprecia și buna 
colaborare cu autoritățile lo
cale. Dar, din păcate, din cele 
relatate de reprezentanți ai

“Fidelius”, această colaborare 
a rămas până acum doar în 
stadiul de bune intenții. Dacă 
lucrurile ar fi stat altfel, 
asociației i s-ar fi atribuit un 
sediu și nu și-ar fi pierdut atâția 
membri. Dar, mai ales, așa 
cum sublinia dl Torino 
Bocăniciu, președintele Aso
ciației “Fidelius", s-ar fi 
materializat propunerile făcute 
primăriei cu vreo trei ani în 
urmă pentru controlul câinilor 
străzii. Asociația cerea împu
ternicirea a 3 agenți care să 
inventarieze câinii existenți în 
diverse firme; să se discute cu 
directorii acestor firme pentru 
a plăti taxă pentru câinii 
deținuți (care să fie sterilizați 
și tratați), iar cei de care nu au

PIESE ARHEOLOGICE RARE AU FOST 
DESCOPERITE ÎN ALBIA RÂULUI MUREȘ

Șapte piese arheo
logice rare de la sfârșitul 
secolului ll-începutul seco
lului III au fost descoperite 
în albia râului Mureș, în 
zona fostului oraș roman 
Colonia Aurelia Apulensis, 
de o echipă de muncitori, 
relatează corespondentul 
MEDIAFAX.

Printre piesele desco
perite se află trei altare 
votive cu inscripții, cu 
pilastru, un fragment de 
capitel corintic. De ase
menea, a fost descoperită 
o ancoră din secolul XVIII. 
Pe unul dintre altare apar 
inscripții grecești care 
atestă refacerea unui 
templu închinat zeului 
Mithras, divinitate orientală 

nevoie să fie dați în adopție 
sau cei bolnavi grav ori 
agresivi să fie eutanasați; 
realizarea altui puț sec pentru 
cadavrele câinilor; amena
jarea corespunzătoare a 
refugiului de lângă sere 
pentru a putea fi autorizat 
sanitar-veterinar; angajarea 
a două persoane pentru 
prinderea câinilor străzii, cu 
ajutorul asociației (inclusiv 
mașina acesteia). Din toate 
acestea se pare că ceva s-a 
făcut doar în privința puțului 
sec de la Cristur.

Dacă activitatea de la 
“Fidelius" s-a materializat 
foarte bine în ceea ce 
privește grija față de animale, 
ea a rămas deficitară în 
privința preocupării de a 
atrage fonduri, fără de care 
nu se poate susține. De 
aceea dl Nastic a subliniat că 
trebuie să se insiste în acest 
domeniu și speră că situația 
se va îmbunătăți mai ales 
după ce dra Georgeta 
Donciu, pentru care soarta 
câinilor străzii este mult mai 
mult decât un hobby, se va 
întoarce de la cursul de ma
nagement la care W.S.P.A. o 
va invita. Poate atunci, pe 
lângă munca directă cu 
animalele, “Fidelius" se va 
bucura de mai mulți membri 
susținători, de voluntari și de 
sponsori.

Viorica ROMAN

întâlnită în cultul soldaților 
romani, iar o altă inscripție 
este dedicată lui Caius 
Gallus.

Specialiștii de la 
Muzeul'Unirii din Alba lulia 

afirmă că piesele desco
perite sunt extrem de rare 
pentru Dacia Romana. 
Inscripțiile grecești atestă 
faptul că locuitorii pro
vinciei proveneau din mai 
multe orașe ale Imperiului 
roman, fapt confirmat și de 
Eutropius.

Istoricii afirmă că o altă 
inscripție grecească dove
dește existența în spațiul 
intercarpatic a colegiilor 
de comercianți cu lumea 
romană.

PmiRMflgNf I?(Q)
S 12 februarie 1899 - se 

naște la București Isac Peltz, 
autor al romanelor: Calea 
Văcărești (1933), Foc în hanul 
cu tei (1934), Nopțile dom
nișoarei Mili, De-a viața și de- 
a moartea. A fost redactor la 
revista “Literatorul” condusă 
de Al. Macedonski și un cola
borator permanent la “Ade
vărul”, “Dimineața”, “Sbură- 
torul”, “Bilete de papagal" etc.

2 13 februarie 1883 - se 
stinge din viață compozitorul 
german Richard Wagner (n. 
1813), supranumit “Magi
cianul de la Bayreuth", unul 
dintre cei mai de seamă 
reprezentanți ai romantismului 
în muzica clasică. Geniul său 
muzical răzbate din toate 
lucrările, cele mai importante 
fiind: Olandezul zburător, 
Tannhăuser, Lohengrin, Par
sifal, Tristan și Isolda.

Preșcolarii din Boz într-o 
pauză de activitate.

Foto: Anton SOC ACI

Specialiștii susțin că 
cea mai interesantă 
piesă din cele descope
rite este ancora din peri
oada constituirii fortifi
cației în stil Vaubain (sec. 
XVIII) la Alba lulia. Ei 
consideră că piesa 
arheologică avansează o 
ipoteză inedită conform 
căreia austriecii obiș
nuiau să folosească în 
construcțiile lor elemen
te arhitecturale aparți
nând epocii romane. 
Acestea erau strânse din 
fostele provincii romane 
și transportate cu ambar
cațiuni speciale pe 
afluenții Dunării, apoi pe 
fluviu până la Viena.

S 14 februarie 1564- 
la Pisa s-a născut marele 
fizician și astronom italian 
Galileo Galilei (m. 1642). A 
fost considerat unul dintre 
întemeietorii mecanicii, 
datorită descoperirii legilor 
inerției, căderii corpurilor, 
compunerii mișcărilor etc.

X 14 februarie 869 - a 
murit cărturarul slav Chirii 
din Tessalonic (n. 827), 
considerat întemeietorul 
alfabetului care îi poartă și 
numele - alfabetul chirilic.

8 15 februarie 1851 -
s-a născut la lași Spiru 
Haret, matematician de re
nume, om politic și un foarte 
activ pedagog. A fost ini
țiatorul reformei învățămân
tului secundar și superior 
(1898) și a celui profesional 
(1899). Este primul român 
care a obținut doctoratul în 
matematică, (m. 1912)

r România va 
participa la 

unul din 
următoarele 

exerciții NATO f
Militarii români vor 

participa, între 25 martie fi 7 
aprilie, la unul dintre cele trei 
exerciții programate in curând 
de Alianța Nord-Atlantică, au 
anunțat, surse ale NATO, 
citate de AFP.

Acest exercițiu va consta 
în testarea capacității de 
desfășurare a unei forțe de 
reacție rapidă, denumită 
“rezerva strategică ” și alcă
tuită din 1.800 militari, fi 
este destinat acordării unui 
ajutor de urgență pentru 
trupele Forței de Stabilizare a 
NATO, SFOR.

Alcătuită din militari ame
ricani, italieni, olandezi, polo
nezi, români fi turci, această 
forță nu s-a antrenat, până 
acum, niciodată în Bosnia.

Celelalte două exerciții 
militare programate se vor 
desfăfura între 12 fi 18 
februarie, la Bruxelles, fi 
între 9 fi 21 martie în Nor
vegia, Spania fi Portugalia. 
Cel de-al doilea are ca scop 
crefterea capacității forțelor 
NATO de a gestiona două 
crize ce se desfăfoară simul
tan în două puncte de pe glob.

Manevrele din 9-21 
martie vor mobiliza 50.000 
militari din 25 de țări, 15 
membre ale NATO fi 10 
dintre țările partenere.

Primul exercițiu, cel cu 
desfăfurare la Bruxelles, este 
un antrenament pe ordina
toare destinat procedurilor la 
nivel de comandament fi rela
țiilor dintre civili fi militari în 
ipoteza unei operațiuni de 
pace.

Pentru prima oară, 20 de 
țări partenere est-europene 
sau neutre, între care fi 
Rusia, urmează să participe 
la acest exercițiu ce se 
organizează în fiecare an. 

____________ (MEDIAFAX)J
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