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partea opoziției strângerea 
rândurilor și adoptarea unei 
strategii viabile, cu care să 
se avânte în lupta pentru 
putere. Și unde ar putea 
exista alternativa dacă nu în 
perimetrul social-demo- 
crației, acolo unde există și 
opțiuni sănătoase, și oa
meni capabili, și electorat 
numeros. Din păcate, aici, în 
loc să.se conștruiașcă în 
comun, se luptă la baionetă 
pentru idei străine de inte
resele națiunii. Foștii colegi 
de ieri - PDSR și ApR - s-au 
lansat reciproc într-un duel 
verbal dur. Tot mai îngrijorați 
că le slăbește forța, că le 
pleacă oameni buni din par
tid, pedeseriștii au adresat, 
prin prim-vicepreședintele 
lor, Adrian Năstase, o scri
soare către președinții con
siliilor județene care repre
zintă PDSR, prin care îi 
împuternicește pe aceștia 
să obstrucționeze orice în
cercare a celor de la Alianța 
pentru România, ai lui 
Teodor Meleșcanu, de a le 
racola membri de partid.

Afectați peste măsură de 
gestul foștilor colegi, liderii 
ApR le-au răspuns extrem de 
violent. Deputatul Marian 
Enache le-a imputat celor de 
la PDSR - partea dură și 
intolerantă a conducerii 
acestui partid - că s-au dedat 
la „durități ce amintesc de 
tradiția stalinistă". Și de o 
parte și de alta vorbele au 
fost grele, mijloacele de atac- 
incendiare, îndepărtându-i și

I viața politicăn
românească sar scân

tei la fiecare pas. Aproape că 
nu există partid, mai mare sau 
mai mic, în care să nu apară 
divergențe de păreri, contra
dicții, fisuri. Liberalii sunt dez
binați de orgolii și interese, iar 
migrarea unora de la PL la 
PNL pare să anunțe speranța 
unificării lor într-o formațiune

puternică, poate chiar alter
nativă la gestionarea țării. 
PUNR s-a frânt în două și nu 
se întrevede nici o rază de 
împăcare între Funar și 
Tabără. Dimpotrivă. Primarul 
municipiului Cluj-Napoca se 
gândește din ce în ce mai 
serios să-și facă un nou par
tid. Și în PD sunt fricțiuni, mai 
ales de când cu „gogoșile” și 
libertinismul lui Adrian 
Severin; liderul PNȚCD, Ion 
Diaconescu, și-a admonestat 
colegul din conducerea parti
dului, Radu Vasile, să-și mai 
țină gura; PAC și-a pierdut 
aproape în totalitate glasul, 
tinzând spre PNL; socialiștii 
nu-și găsesc nici ei cadența și 
consensul; doar PRM se 
fortifică în jurul tribunului.

Dar cele mai mari semne 
de îngrijorare s-au născut în 
aceste zile în zona social- 
democrată. Când coaliția 
aflată la putere devine tot mai 
fragilă, ca urmare a perpe
tuării disputelor dintre PD și 
PNȚCD, s-ar impune din

Dumitru GHEONEA
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Căminul spital - Brănișca.
Foto: Anton SOC AC!
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□ Expoziții permanente
La sediul Clubului 

Elevilor șl Copiilor Hune
doara s-au amenajat două 
expoziții cu caracter perma
nent. Una dintre ele cuprinde 
desene făcute de copii iar 
cealaltă lucrări ale mem
brilor cercului "Atelierul 
fanteziei". (V.R.).

□ “O scrisoare de un 
cot, scrisă de un piticot”

La Hunedoara se află în 
pregătire etapa municipală a 
concursului de creație 
iiteFară, rezervat'eieviior 
claselor V-VIII, sub genericul 

^"O scrisoare de un cot,

scrisă de un piticot".^ 
Etapa finală a concursului 
literar se va desfășura la 
Piatra Neamț. (V.R.).

□ furturile pe locul I
Cele mai multe 

infracțiuni constatate în 
1997de lucrătorii Biroului 
Criminalistic din cadrul 
Poliției municipiului Deva 
sunt furturile. 132 au fost 
din unități comerciale, 85 
din autoturisme și 51 din 
locuințe. S-au constatat 
apoi 43 morți suspecte, 
16 furturi de autoturisme, 
8 omucideri, 12 tâlhării, 4 
violuri etc. (V.N.).

FLASH

JARft SOARELUI RĂSARE...
*

Când un european se gândește 
la Japonia, îi vin în m inte fie indus
tria ei de ultimă oră, fie o ceafă de 
samurai care, păstrându-și figurile 
impenetrabile, se bat în săbii „zi de 
vară până-n seară”.

Și totuși, înainte de revoluția 
tehnologică și dincolo de curțile 
princiare sau luptătorii ninja, 
Japonia a fost vreme de sute de ani 
o țară de 
agricultori. 
Chiar 
astăzi, ease\ 
situează pe' 
locul al 11- ~- 
lea în lume la producția de castane, 
sau pe locul al IlI-lea la cea de 
castraveți.

Să fi fost existența omului 
simplu atât de prozaică?,,Micul 
japonez" a fost dintotdeauna un 
mare iubitor al frumosului. Și, după 
o zi de muncă, el caută acel frumos 
în natură. Așa au făcut strămoșii lui, 
creând lângă propria casă o gră
dină. Am spus „creând” deoarece 
grădinile japoneze pot primi numele 
de opere de artă.

XXX

în grădină. Shogimul a venit, s-a 
recules în fața unei cupe de ceai și 
a așteptat. „Unde e grădina?” a 
întrebat el într-un târziu, furios că 
s-a ostenit degeaba. „Acolo”, i-a 
răspuns gazda - arătându-i, în 
colțul casei, câteva pietre, așezate 
în poziții ciudate, având în mijloc 
o singură floare. Shogunul a fost 
teribil de încântat de armonia 

aranjamen
tului și, în 
\sch im bal

X" . x •
f O plimbare intr-o 

griidinA juponexu )p^ii"7â
grădinar cu o pungă de aur. Legenda 
nu păstrează numele celor doi, dar 
spune că floarea era o crizantemă.

Crizantema a fost, la origini, 
o plantă folosită în alimentație, 
fiind rudă cu mușețelul. Dar, 
cultivată și supusă selecțiilor, a 
devenit „floarea de aur”. Ar fi avut 
alții răbdarea ca din mușețel să 
scoată o plantă ornamentală? La 
ora actuală, crizantema este 
floarea națională a Japoniei, iar

Ciprian NICKEL

F

Spune legenda că un shogun a 
fost invitat de unul din supușii săi (Continuare în pag. 2)

0 lege care revoluționează protecția
socială a vârstnicilor

Dl Petru Păun Jura, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale, a adus cu 
puțină vreme în urmă în 
atenția ziariștilor hunedo- 
reni o seamă de “probleme 
ce ne ard pe noi la 
Ministerul Muncii”.

- Suntem într-o perioadă, 
spunea dânsul - când la noi, 
la minister, prioritate ab
solută o au persoanele 
vârstnice. Mai multe co
lective lucrează la câteva 
acte normative deosebit de 
importante, care vor revo-

luțlona protecția socială a 
persoanelor vârstnice în 
România. Este vorba în 
primul rând de constituirea 
unui Consiliu Național al 
persoanelor vârstnice, 
acest lucru realizându-se 
pentru prima oară în Ro
mânia. Se pare că elabo
rarea legii este destul de 
avansată, este depusă la 
Guvern și se speră că va 
intra cât de curând în 
dezbaterea Parlamentului.

S-a realizat, de aseme
nea, Legea protecției socia
le a persoanelor vârstnice,

prin care se instituie niște 
prestații deosebite. Din cele 
arătate de dl ministru 
secretar de stat a reieșit că 
este pentru prima dată în 
țara noastră când legea 
stabilește că o persoană 
vârstnică în dificultate să fie 
îngrijită la domiciliul său sau 
la domiciliul altei persoane. 
Excepția este ca persoana 
să fie internată într-un azil 
de bătrâni.

Tot pentru prima dată se 
instituie un salariu pentru 
persoanele care iau în 
îngrijire bătrâni. Așadar,

cine vrea să îngrijească o 
persoană vârstnică la do
miciliul său ori al per
soanei respective, bene
ficiază de o indemnizație 
egală cu salariul unui 
asistent social, iar peri
oada cât îngrijește per
soana este considerată 
vechime în muncă.

Toată speranța este ca 
Legea, depusă acum la 
Guvern, să intre cât mal 
curând în dezbaterea 
Parlamentului.

Valentin NEAGU

' LA CM4 - NIMIC SPECTACULOS. DAR CÂT DE EFICIENT.
• • •

• Instalațiile vechi trebuiau înlocuite «Plata “la grămadă” 
creează nemulțumiri «Consumul de gaz a scăzut la jumătate 
•Costuri accesibile, siguranță în funcționare «Dacă fiecare ar 
înțelege...

După conferința de presă de 
săptămâna trecută de la Casa de 
cultură din Hunedoara, în care 
puținilor ziariști prezenți ni s-a 
adus la cunoștință finalizarea 
lucrării de contorizare separată, 
pe fiecare apartament, a consu
mului de gaz metan în blocul 
CM4, am discutat mai în amănunt 
despre această generoasă idee 
cu autorii ei și cu cei care au 
materializat-o, cu reprezentanți ai 
autorității locale, cu locatari din 
blocul cu pricina.

- Lumea nu știe o serie de 
lucruri simple din perimetrul său 
de existență, despre drepturile și 
obligațiile pentru anumite servicii 
de care beneficiază, despre 
probleme care ar avantaja-o dacă 
le-ar înțelege și ar ajuta la 
rezolvarea lor. Autoritățile, mass 

^media ar trebui să explice mai

mult și mai clar astfel de treburi. 
De exemplu, ceea ce am făcut noi 
aici, în Hunedoara, la blocul CM4, 
bloc cu 10 etaje și 100 de apar
tamente, din care 20 sunt garso
niere. Ca în sute, mii de 
asemenea cazuri, gazul metan 
era contorizat pe scări. Deci toți 
locatarii de pe o scară plăteau în 
sistem paușal, la grămadă. 
Faptul, oricând și oriunde, pro
duce nemulțumiri între locatari, 
între vecini. Unii consumă mai 
mult, alții mai puțin, chiar la 
același număr de camere și de 
persoane. Asta pe de o parte. Pe 
de alta, blocul este vechi, insta
lațiile sunt uzate, prezintă oare
care nesiguranță în exploatare. Și 
nu în ultimul rând, agregatele din 
locuințe - aragaze, reșouri pe gaz 
etc. - nu sunt întreținute de toată 
lumea în mod corespunzător.

Având în vedere toate 
acestea și calculând care ar fi 
avantajele dacă am proceda la 
înlocuirea instalațiilor vechi din 
bloc și contorizarea consumului 
de gaz pe fiecare apartament, am 
pornit la treabă. Și dl Gașpar 
Barboni, președintele Asociației 
de locatari nr. 2 din Hunedoara, 
își continuă pledoaria. Am dis
cutat cu fiecare locatar în parte. 
Unii sunt proprietari ai aparta
mentelor, alții sunt chiriași, 
plătindu-și datoriile la RAIL, l-am 
convins de necesitatea și 
utilitatea demersului, de faptul că 
cheltuiala este destul de 
suportabilă - de nici 500.000 de 
lei, cu toate operațiunile -, am 
discutat cu primăria, cu RAIL, 
care s-a angajat să achite costul 
lucrării pentru chiriașii fără datorii, 
ne-am bucurat de sprijinul Regio
nalei de Gaz Metan Hunedoara- 
Deva și de înțelegerea unui pa
tron binevoitor - dl Jan Magaon, 
de la firma "Mira Mon Prest Corn" 
SRL Hunedoara - și am început 
activitatea. Astăzi, mulțumirea

este totală. Peste circa două 
săptămâni, lucrarea va fi gata 
la alte două blocuri din 
asociația de locatari nr. 2, iar 
până la 1 aprilie a.c., și la 
ultimele.

- Ceea ce au făcut dânșii la 
blocul CM4 este un lucru 
deosebit - relevă dl Constantin 
Buzea, viceprimarul Hune
doarei. Dacă și alți președinți 
de asociații de locatari ar fi la 
fel de dinamici și de insistenți șl 
dacă toți locatarii ar da dovadă 
de înțelegere și chibzuință, 
asemenea lucrări s-ar putea 
face peste tot. Din păcate, sunt 
și oameni săraci, cu venituri 
mici, dar și mulți locatari cu 
posibilități, însă care nu-și înțe
leg responsabilitățile sociale. Ar 
vrea numai sprijin de la 
primărie, însă primăria nici nu 
are de unde da, nici nu are 
obligația să plătească datoriile 
cuiva.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2) j
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“Și mai este ceva, menta
litatea, apreciază cu justete dl 
Vasile Gheorghe, președintele 
comitetului blocului CM4. în 
blocul nostru sunt mulți pensio
nari, cu venituri modeste, ca și 
angajați cu salarii mici. Ei bine, 
tocmai aceștia manifestă înțe
legere și bunăvoință. Știu că 
ceea ce facem este în avantajul 
lor. După cum sunt, prin alte 
blocuri, oameni cu venituri 
apreciabile, care-și permit o viață 
lejeră, chiar unele extravaganțe, 
însă nu admit că pentru serviciile 
asigurate de stat trebuie să 
plătească".

Este și cazul blocului nr. 76, 
după cum am reținut de la preșe
dintele primei și singurei, deo
camdată, asociații de proprietari 

jjin Hunedoara, și de la dl Jan

FOȘTII COLEGI
(Urmare din pag. 1)

de tradiția stalinistă”. Și de o 
parte și de alta vorbele au 
fost grele, mijloace de atac- 
incendiare, îndepărtându-i și 
mai mult pe unii de alții. Prea 
multă aroganță la unii lideri ai 
PDSR, prea multă intoleranță 
la anumiți lideri ai ApR, prea 
multe incertitudini la alți

r
1ItNEB&T CU,
| în cochetul și atrăgătorul
■ salon aparținând familiei 
1 profesor Pompiliu Benea, 
I pensionarii simerieni au fost 
I prezenți de curând la prima 
. “Seâră a Amintirilor” din acest 
I an.
| Ca de fiecare dată, salonul
■ a fost plin până la refuz. 
I Programul, bine mozaicat, 
| printr-o participare activă a
■ celor prezenți care s-au 
! perindat succesiv la microfon, 
I fie ca soliști vocali, in- 
| strumentiști, fie ca interpreți de 
. glume, bancuri, anecdote sau 
I ca “ debitori” la ...’’roata 
| buclucașă", a prilejuit o seară
■ plăcută.

Au avut loc concursurile 
| devenite de acum și ele 
I tradiționale, la fel ca mani- 
: testarea în sine... Astfel, 
I concursul “recunoașteți 
| romanța?” a fost adjudecat de
■ doamnele Victoria Lupașcu și 
I Elisabeta Muntean. Au fost 
| prezentate epigrame, catrene,
■ ca de fiecare dată, s-a râs... J Concursul de glume și bancuri

{J JOI
12rEBIMJARIC 

W TVR 1
6.00 România: ora 6 fix! 7.30 

JO: Schi fond 10 km feminin 
(înreg.); Patinaj viteză 1500 m 
masculin (d); Snowboard 
masculin și feminin (înreg.). 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Sensul 
tranziției (r) 14.10 Ferestre 
spre lume. Siria 15.00 Dialog. 
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. 
politic) 18.30 Studio olimpic 
(rez. I) 19.00 Sunset Beach (s) 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.15 Dr. Quinn (s, 
ep. 12) 22.15 Cu ochii'n 4 
(anchetă) 23.00 Studio olimpic 
(rez. II) 23.30 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

^Euronews 8.30 Canary Wharf 

Magaon, care locuiește în blocul 
respectiv, ai cărui locatari - în cea 
mai mare parte cu condiții 
materiale destul de bune - nu 
acceptă pentru locuințele lor o 
lucrare precum cea de la blocul 
CM4. Iar blocul nr. 76 are numai 
24 de apartamente.

Și alte câteva aspecte po
zitive: toate aragazele de la CM4 
au fost verificate și remediate 
defecțiunile; în tot blocul, din cele 
80 de apartamente, unul singur 
nu a fost contorizat, neavănd încă 
definită apartenența; consumul de 
gaz metan pe întreg blocul a fost 
mai mic în ianuarie a.c. cu 50 la 
sută decât în decembrie 1997, 
știindu-se că fiecare va plăti doar 
ceea ce înregistrează contorul 
său; termenul de garanție a 
lucrării este de doi ani.

9 9
social-democrați (cei din PD). 
l-am alăturat aici pe tustrei, 
deoarece credem că ar putea 
arunca peste bord, fiecare în 
parte, orgoliile și interesele 
personale, și-ar putea ajusta 
programele într-unul comun, 
sănătos, viabil și generos 
pentru soarta țării.

Nu ne închipuim că este 
ușor, nu nutrim nădejdea că 

a avut o apreciabilă parti
cipare...Concurenții, foarte 
mulți la număr, au “încălzit" 
atât... microfonul cât și at
mosfera. Pe locul întâi s-a 
situat doamna Violeta Co- 
dorean împreună cu dna Lina 
Ardelean, dar fără a mai 
puncta locurile, s-au evidențiat 

LA SIMERIA
deopotrivă: Petru Cibian, 
Florentina Muntean, Andronic 
Codorean, Stefan Fulop, 
Cătălin Cândea și mulți alții.

Concursul pentru “veri
ficarea sclerozei” a dat, pe 
alocuri, destule “ bătăi de cap” 
tuturor celor prezenți deoarece 
acest concurs a fost deschis 
pentru toată lumea. S-au 
evidențiat, fiind premiați la 
acest concurs, dnii Cătălin 
Cândea, loan Giurgiu și dna 
Adriana Fodor.

...”Te-aștept pe-acelaș 
drum”, “ De ziua nunții tale-ți

(s/r) 8.55 Universul cunoașterii 
(r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 
10.25 Fețele schimbării (r)
11.30 Desene animate (r) 12.00 
JO: Schi fond 10 Km masculin 
(înreg.) 13.30 Dreptul la adevăr 
(r) 14.00 JO: Patinaj artistic 
Programul scurt masculin (d)
15.30 Dennis Pericol (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 127) 16.50 
Tribuna partidelor parla
mentare 17.00 Ceaiul de la ora 
5... (div.) 19.10 Față în față cu 
autorul: Ion Mircea 20.20 
Pasiuni (s, ep. 34) 21.00 în fața 
dvs. 22.00 Miezul (f. romantic 
Polonia 1995) 23.30 Time Out 
(mag. sportiv)

ANTENA1
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Doctor Bramwell (s/r) 
11.00 Trei ași (f/r) 12.40 Rățoiul 
Huey (d.a) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 70) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Vise și oglinzi (s) 
15.20 Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator 19.45 Agen
ția (thriller Canada ’81) 21.30 
Știri 21.40 Falsă identitate (s. 

La rândul său, tânărul 
patron Jan Magaon și-a 
manifestat mulțumirea pentru 
înțelegerea din partea primăriei 
locale și a Regionalei de Gaz 
Metan Hunedoara-Deva, pentru 
buna colaborare cu preșe
dintele asociației de locatari nr. 
2 și cu președintele comitetului 
blocului CM4, dar și insatis
facția generată de calitatea 
unor materiale achiziționate de 
la "Armătura" Cluj și totodată 
nedumerirea că unii oameni cu 
responsabilități și funcții, cu 
evidente posibilități materiale, 
nu înțeleg necesitatea, numai și 
numai în interesul lor, a acestei 
acțiuni de contorizare a gazului 
metan pe fiecare apartament. 
Poate revin oafnenii și la 
gânduri mai bune.

LA CUTITE”
9

se va întâmpla mâine acest 
lucru, însă țara alunecă tot 
mai primejdios în sărăcie și 
nesiguranță și este imperios 
necesar ca o altă forță 
politică unită să le dea 
românilor speranțe în mai 
bine. Pentru că de opt ani se 
tot strânge funia în jurul 
parului. Iar răbdarea are și 
ea un sfârșit.

mwit" J
scriu”, “Dorința”, “A venit | 
aseară mama” și câte alte ■ 
romanțe frumoase au fost 1 
cântate fie de soliști vocali, I 
fie de instrumentiști, de or- | 
chestră... Elisabeta Mun- . 
tean, Livia Olariu, Octavian I 
Alic, Emil Tarnovețchi sau | 
mai tinerii Florin Boldijar și > 
Sorin Toma au încântat deo- ■ 
potrivă pe cei prezenți iar dl | 
inginer luliu Vernichescu a i 
susținut la vioară o suită de 1 
romanțe aparținând clasicilor I 
precum și nemuritoarea | 
“Baladă” a lui Ciprian . 
Porumbescu... ■

Ca fapt divers s-au | 
prezentat și “rețete de ■ 
sănătate”, s-au făcut ’ 
anunțuri, proiecte de viitor, | 
s-a prezentat un program cu i 
excursiile de excepție ale ! 
anului 1998 și... câte altele... I 

"Seara” s-a încheiat ca | 
de obicei cu aceiași pași, pe . 
valsuri celebre și tangouri I 
nemuritoare. |

Iosif MERCEA | 
Simeria

Canada/Franța, ep. 1) 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 
Trandafirul cățărător (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pro și 
contra cu Octavian Paler (r)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 
44) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 62) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 60) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
39) 22.45 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow) 
0.00 Prima pagină

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Pretutindeni cu tine (s/r) 10.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 11.00

(Urmare din pag. 1)

una din cele mai înalte distincții 
acordate de Curtea imperială îi 
poartă numele. O mare sărbătoare 
îi e dedicată. Iar poeții o celebrează, 
iată ce spune Mizuhoro Shushi:

„Mi-apropii scaunul
de crizantemele înmiresmate
>7 încep să-mi scriu poemul”.

XXX

Să fie o grădină niponă doar 
flori? Mai e acolo și un fir de apă, 
care, dirijat într-o anume direcție, 
înconjurat de pietre cu forme 
năstrușnice, este transformat într-un 
fluviu. Bineînțeles un fluviu a! țării 
Liliput.

Alexandru Macedonski a cântat 
într-un poem truda întru frumos a 
japonezului: „Apei lui de prin 
ogradă/Prea domo! curgând la vale 
/ Bolovani dintr-o grămadă / Japo- 
nezu-i pune-n cale. // Spumegată, 
vrea să vadă/împrejurul casei sale 
/Apa lui, ce prin ogradă / Prea 
domol o ia la vale. // Si schimbând- 
o-ntr-o cascadă / De consoane și 
vocale / Uită-a vieții grea corvoadă 
/ Dând răsunet de cristale / Apei lui 
de prin ogradă. ”

Și, poate că sub una din aceste 
pietre se ascunde zeița Amotorasu. 
Orice japonez crede, în adâncul 
sufletului, că este unu! din stră-stră- 
nepotii acestei zeițe.

XXX

Să nu uităm de bonsai! Copaci 
miniaturali, obținuți prin cultivarea 
plantei tinere în ghivece care să n u- 
i permită creșterea naturală. Ajunși 
la maturitate, acești copaci nu au 
decât aproximativ 50 cm în înălțime 

\si 40 cm grosime. într-o grădină

Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Starea de veghe (talkshow/r)
13.30 Lexic (cs/r) 14.00 Xuxa 
(show pentru copii) 14.30 
Rocky Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 41) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
41) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Fo
cus 19: emisiune de știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 41) 20.00 
911: Apel de urgență! (cs) 
21.00 Cadillac Ranch (co. SUA 
1996) 23.00 Focus 23: 
emisiune de știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
9.00 Info Channel, Tele

shopping 12.30 Casper (s.a./r) 
13.00 Dragoste și putere (s/r) 
14.00 Cinemateca de acasă: 
Midway (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 Teleshopping 
21.00 Războiul conjugal (s)
21.45 Nimic personal (s) 22.45 

japoneza te poți simți cu adevărat 
un Gulliver.

Japonezii iubesc atât de mult 
florile, încât au creat o artă nouă: 
Ikehana, „Orice japoneză bine 
educată învață să facă buchete, 
așa cum o domnișoară occidentală 
de modă veche învață pianul sau 
acuarela. Până și omul din popor 
își dă cu părerea cu privire la 
nuanțele și combinațiile unui 
buchet, rămânând în fața lui 
precum un european în fața unui 
tablou frumos. ” Aceste cuvinte le 
spunea Vincente Blasco Ibanez, 
un mare scriitor de limbă spaniolă 
călător în Japonia.

In grădina japoneză trebuie 
să te retragi spre seară, când 
soarele amurgește, cu o cupă de 
sake în mână și cu prietenii alături 
meditând. Să vedem ce spune 
poetul nipon unui prieten coreean:

„Bătrânul din sat, pe 
negândite ne cheamă îndărăt

Să bem trei pocale sub dudul 
cocârjit.

Omenirea e mică, această 
beție, în schimb, mare, fără hotar.

Unde-i acum Japonia, unde 
Coreea voastră? ”

Iată cum, bând sake într-o 
grădină, un japonez și un coreean, 
prin tradiție, rivali, devin prieteni.

XXX

Cine vrea să viziteze o grădină 
japoneză, o poate face fie cu 
gândul, fie călătorind în țara 
Soarelui Răsare, fie - și e cea mai 
simplă cale - vizitând Grădina 
Botanică din Cluj, în incinta 
căreia poate găsi și o astfel de 
grădină.

Cinemateca de acasă: Vreau 
capul lui Alfredo Garcia (f. 
SUA 1974) de Sam 
Peckinpah, cu Warren 
Oates, Kris Kristoffersen, 
Isela Vega, Jill Young 1.45 
Info Channel

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 Oameni de milioane - 
realizator Cătălin Hosu 
22.00-22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri (r) 09.00- 

09.15 Interviul săptămânii (r) 
09.15-09.30 Muzică, publi
citate 17.00-17.45 Actua
litatea (talk show) 17.45- 
18.00 Știri 19.30-19.45 Știri (rh

Joi, 12 februarie

2 BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Părinții insistă să par
ticipați la un dialog. Luați-le 
în considerare sfaturile 
măcar formal. Aveți ocazia 
să cumpărați ceva pentru 
casa dv.

□ TAUR 
(21.IV - 21.V)

Ați putea câștiga niște 
bani fără efort. Sau ați putea 
pleca într-o călătorie în care 
să găsiți răspunsuri la 
problemele ce vă frământă.

O GEMENI 
(22.V ■ 22.VI)

Asocierea cu o persoană 
în vârstă vă e favorabilă. E 
posibil să câștigați bani 
datorită familiei și să 
cunoașteți persoane dis
puse să vă ajute în 
realizarea planurilor dv 
secrete.

C RAC
(23.VI - 23.VII)

Azi primiți bani de la 
prieteni, ceea ce vă ridică 
moralul. La rezolvarea unei 
probleme financiare pun 
umărul și cei de acasă. O 
afacere vă dă emoții.

O LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Fiți mai obiectiv și veți 
descoperi că nu trebuie 
schimbate relațiile afective. 
Dacă nu veți fi mai prudent 
ați putea avea neplăceri.

O FECIOARĂ 
(24.VIII ■ 22.IX)

Sunteți tentat să vă 
apucați de foarte multe 
lucruri. Ar fi bine să nu mai 
acționați pe atâtea direcții, 
căci puteți să clacați când 
nu vă așteptați.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Ambițiile dv sunt exage
rate. Mai bine vizionați un 
film relaxant. Lipsa de 
îndemânare v-ar putea face 
să spargeți ceva.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Aveți mult de lucru la 
serviciu și acasă dar faceți 
față cu brio. în discuția 
lămuritoare cu partenerul 
aveți nevoie de calm dacă 
vreți ca lucrurile să lasă 
cum doriți dv.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vreți să achiziționați o 
casă ori un teren dar nu vă 
ajung banii, ceea ce vă dă 
un sentiment de ne
mulțumire. Consolați-vă cu 
un obiect casnic.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Cu cei din jur aveți mai 
multe discuții. Prietenii care 
vă spun că greșiți vă vreau 
binele, nu vă supărați pe ei. 
Acordați atentie sănătății 
dv.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Trebuie să puneți la punct 
detalii pentru o schimbare 
de locuință. Dacă nu 
ajungeți la o concluzie, nu 
vă pripiți, poate îi vine cuiva 
o idee.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Deși faceți o mulțime de 
drumuri nu obosiți. Ziua e 
nimerită semnării de acte 
sau rezolvării corespon
denței. în domeniul sen
timental inițiativele sunt 
sortite eșecului.
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Pe rotile tranziției
---------------------------------- 9------------------------------------------------------------ 9-----------------

[ ‘Nu ne jucăm cu viețile oamenilor"
Ieșirea din întunecatul tunel 

al tranziției spre economia de 
piață se face astăzi foarte dife
rențiat. Unii, adică cei mai adap
tabili și mai abili, găsesc mai 
repede ușa spre ieșire, alții o 
găsesc mai târziu sau nu o gă
sesc niciodată. Cert este că tre
buie să știi bine ce vrei pentru a 
fi sigur de reușită. Din păcate, 
unele firme nu s-au putut adapta 
acestor reguli. Fenomenul s-a 
datorat pe de o parte organizării 
defectuoase la nivel guverna
mental, iar pe de altă parte ma
nagementului inadecvat. Nu este 
și cazul societății comerciale 
Devatrans S.A., unde lucrurile 
stau cu totul altfel. Buna orga
nizare și gospodărire a resur
selor au dus la menținerea a- 
cestei societăți în fruntea celor 
care au ca obiect de activitate 
transportul în comun de călători.

Pentru a afla în ce măsură 
acest record poate fi menținut în 
continuare, având în vedere în
răutățirea accentuată a condi
țiilor de trai din țara noastră, l-am 
abordat pe dl iOAN ANGHEL 
ROMAN, directorul acestei so
cietăți:

Rep.: Die director, în ce 
domenii și pe ce rază acțio
nează firma pe care o con
duceți?

I.A.R.: Practic, există trei 
feluri de activități pe care le 
prestăm. Pe de o parte, trans
portul de călători în municipiul 
Deva, pe bază de bilet sau abo
nament. în al doilea rând pres

tăm servicii de transport în zo
nele suburbane și pe bază de 
contract-convenție. Cel mai im
portant domeniu rămâne însă 
transportul muncitorilor pe ma
rile platforme industriale din 
jurul Devei, cum sunt Mintia, 
Bîrcea, Hunedoara etc. în acest 
sens am încheiat contracte cu 
majoritatea întreprinderilor din 
respectivele zone. Putem asi
gura în acest fel fondurile de

S.C. Devatrans SA
care avem nevoie pentru a ne 
desfășura în mod corespunzător 
activitatea.

Rep.: Care este starea par
cului de mașini șl cum vă des
curcați cu piesele de schimb?

I.A.R.: Pe ansamblu, pot 
spune că stăm destul de bine. 
Am achiziționat în trecut câteva 
autobuze de foarte bună calitate 
și la un preț rezonabil din fosta 
RDG. Cu ele și cu celelalte pe 
care ie avem reușim să facem 
față tuturor solicitărilor. Nici pie
sele de schimb nu ne lipsesc. 
Spre exemplu, avem contracte 
foarte avantajoase cu câteva 
firme pentru livrarea de anve
lope. Niciodată nu am fost prinși 
pe picior greșit de anotimpul 
rece, iar acum pregătim deja 
strategia pentru primăvară.

Rep.: Cum influențează re
centele majorări de prețuri 
afluxul de călători?

I.A.R.: într-adevăr, prețul 
biletelor a crescut acum, după 
stabilirea noii TVA, însă nu
mărul de călători a rămas 
constant. Din păcate, nici chiar 
această majorare nu ne aco
peră în totalitate costurile pe 
care la avem. Doar combus
tibilul ne costă cam 20 de mili
oane de lei la fiecare trei zile, 
în timp ce încasările noastre 
zilnice variază în jurul a 5 mili
oane de lei. Oricum, aceste 
majorări de tarife ar fi și mai 
puțin resimțite de către călători 
în cazul în care și-ar face a- 
bonamente. Practic, în acest 
mod prețul biletului ar fi redus 
aproape la jumătate.

Rep.: Care este cauza nu
mărului mic de abonamente?

I.A.R.: în primul rând sus
tragerea de la plata biletului. Pe 
unele rute, circulatul clandestin a 
căpătat proporții îngrijorătoare. 
Mai rău este că nu avem destui 
controlori pentru a putea face 
față acestui fenomen.

Rep.: Ați fost sprijiniți în 
vreun fel de municipalitate?

I.A.R.: Din păcate nu suntem 
ajutați de loc, deși facem un 
serviciu comunității. Nu știu ce s- 
ar întâmpla dacă într-o zi nici 
una dintre mașinile noastre nu ar 
circula. Probabil s-ar crea un 
haos. Noi sperăm totuși ca situa
ția să se reglementeze și din 
acest punct de vedere în cel mai 
scurt timp.

Rep.: Die director, vă mul
țumim.

Lunga tranziție spre eco
nomia de piață și-a luat din plin 
partea "sângelui" din ceea ce 
era cândva economia româ
nească. Victime i-au fost mari 
întreprinderi, complexe zoo
tehnice, diverse fabrici mai 
mult sau mai puțin însemnate. 
După 1990, mii de oameni au 
fost lăsați pe drumuri, fiind 
nevoiți să se adapteze acestei 
situații. Viața și sănătatea lor, 
ca și ale restului concetățenilor 
noștri, nu i-au preocupat prea 
mult pe cei care s-au perindat 
în fruntea țării în acești opt ani. 
Ba dimpotrivă, am putea spu
ne, văzând dezastrul în care 
se află întregul sistem sanitar 
din țara noastră, nimeni nu a 
vrut să înțeleagă că unui spital 
nu-i poți pune lacăt, anunțând 
apoi în mass-media că a dat 
faliment, așa cum se poate 
întâmpla bunăoară cu o fabrică 
oarecare.

Din păcate, nici memoriile, 
nici protestele sau grevele de 
avertisment ale personalului 
medical nu au putut schimba în 
bine situația. Astfel, un medic 
stagiar ia în continuare un sa
lariu de două ori mai mic decât 
al unui gunoier, ceilalți medici 
neavând la rându-le retribuții 
mult mai mari. De altfel, sala

la gogoașa, neamule!
Sunt puține ispite gastro

nomice care să-și eviden
țieze prezența tentantă mai 
pregnant decât gogoșile. A- 
roma de neconfundat de "co- 
cătură" caldă este, de de
parte, cea mai eficientă re
clamă a acestor preparate, 
atrăgând, fără greș, înfo- 
metații sau gurmanzii.

Și, câteodată, ziariștii a- 
flați în documentare. Pentru 
că, pe firul nevăzut al izului 
de langoșă, am ajuns la Aso
ciația familială "Adrian". Aici, 
într-o cămăruță cât o cutie de 
chibrituri, cu un fișet deschis 
spre trotuar, dna Eugenia 
Matiș ține afacerea de peste 
trei ani. "Brodind" aluatul cu 

riile din sănătate sunt mai mici 
chiar și decât cele ale altor 
bugetari. în aceste condiții, 
sindicatul "Sanitas" al cadrelor 
medicale medii a hotărât săp
tămâna trecută să declanșeze 
o grevă de avertisment fără 
încetarea lucrului cu scopul de 
a urgenta rezolvarea situației.

La Deva, ca și în alte părți 
ale țării, greviștii au avut și 
sprijinul de principiu al medi-

Din nou despre 
salariile din

Sănătate

cilor specialiști. După cum ne- 
a declarat dl dr. loan Demeter, 
purtătorul de cuvânt al Spita
lului Județean Deva, această 
grevă nu a împiedicat buna 
desfășurare a activității de 
tratare a bolnavilor. "Nu sun
tem de acord cu afirmațiile 
apărute într-o publicație din 
Deva cum că în spitalul de aici 
bolnavii așteaptă zile întregi 
pentru a fi tratați", ne-a decla
rat domnia sa. De altfel, miș
cările sindicale vor fi de așa 
natură încât să-i afecteze cât

dexteritate și prăjind langoșă 
după langoșă, în tot acest 
timp mica gogoșărie și-a fă
cut o clientelă substanțială, o 
parte din aceasta având ca-

IV firul nnăzul al aromri 

de lanyoșa 

racter permanent. Zilnic, pro
ducția de gogoși atinge cifra 
de două sute de bucăți, cel 
mai vândut sortiment fiind 
langoșa cu brânză sărată. 
Oferta cuprinde 5 feluri de 
gogoși, simple sau umplute 
cu brânză sărată sau dulce, 

mai puțin pe bolnavi. "Nu ne 
putem juca cu viețile oame
nilor, spunându-le că nu îi 
tratăm fiindcă facem grevă. în 
primul rând contravine jură
mântului nostru de medici și 
apoi nu bolnavii sunt vinovați 
pentru această situație", a 
conchis dl Demeter.

Pe lângă revendicările de 
natură salarială, protestatarii 
cer și introducerea unui sistem 
corect de acordare a medi
camentelor compensate către 
bugetari. Deși mulți benefi
ciază de gratuități sau de com
pensări pentru unele medica
mente, acest lucru nu se în
tâmplă și cu angajații din siste
mul sanitar. în altă ordine de 
idei, este așteptată și liniștirea 
lucrurilor la nivel politic în țară 
pentru a se putea lua toate 
măsurile așteptate în acest 
domeniu. Spre exemplu, tre
buie cât mai urgent definitivat 
bugetul pe anul în curs pentru 
a nu lipsi banii extrem de nece
sari anumitor programe de să
nătate. Chiar dacă situația în 
ceea ce privește asigurarea cu 
medicamente este bună, deo
camdată, lucrurile se pot înră
utăți rapid în cazul absenței 
fondurilor necesare pentru a- 
chiziționarea lor.

dulceață sau mujdei de ustu
roi. Faptul că în spatele afa
cerii se află susținerea unei 
gospodării de la țară, care 
furnizează făina, brânza și 
dulceața, face ca prețul go
goșilor să fie deosebit de 
competitiv. Veniturile zilnice 
ale asociației familiale sunt 
în medie de 100.000 de lei, 
ajungând pentru un trai buni
cel, dar și pentru mici in
vestiții, dacă sunt chibzuiți 
bine. Cu o parte din acești 
bani, adunați timp de trei ani, 
dna Matiș a reușit să cum
pere un autoturism, având 
mulțumirea că mașina a ieșit 
din abilitatea ei deosebită în 
prepararea langoșelor.

Librăria - cadrul unui comerț înnobilat de spiritul căiților
Dacă e să vorbim despre ma

gazine specializate în vinderea 
cărților și a produselor de pa- 
petărie, locul unde putem obține 
cele mai avizate informații este 
neîndoielnic sediul S.C. "Rețeaua 
Librăriilor Bibliofor” S.A. din Deva. 
Aceasta și numai pentru faptul că 
firma dispune, în județul Hune
doara, de un lanț comercial însu
mând 37 de librării.

Care sunt șansele unei afa
ceri prospere pentru un vânzător 
de cărți în vremuri când bugetul 
românului este pur și simplu spul
berat de asaltul prețului pâinii și al 
taxelor comune? "Extrem de redu
se, ne spune dl. ing. Horia Crișan, 
directorul rețelei de librării. Deca
lajul dintre pofta de carte și pute
rea achiziționării ei se adâncește 
permanent, odată cu acutizarea 
pauperizării populației. De aceea, 
în 1998, se editează; se tipărește 
și apare mai puțină carte. Ca 
orientare se poate nota o înclinare 
spre pragmatism a cumpărătorilor 
de carte, având loc o creștere a 

vânzărilor de carte tehnică, în 
detrimentul beletristicii. Trec foar
te bine manualele de calcula
toare, de medicină sau de e- 
conomie. E adevărat că marile 
romane ale titanilor literaturii 
sunt încă cumpărate destul de

- --
Rețeaua librăriilor "Bibliofor” S.A. Deva

l

bine, mai ales dacă se prezintă 
grafică deosebită. Apune, în 
schimb, atracția pentru romane 
gen Sandra Brown din care nu 
mai comandăm în prezent mai 
mult de 150 de bucăți, față de 
câteva mii câte se puteau vinde 
prin anii '90-'91", precizează in
terlocutorul.

Conjunctural, accentul în 
comerțul făcut de Bibliofor cade 
pe desfacerea produselor de 
papetărie și a rechizitelor, repere 
ce aduc grosul veniturilor în 
firmă. Deși luna septembrie înre
gistrează încă un record în vân

zările de rechizite școlare, 
"boom"-ul de altădată nu se mai 
produce. Populația e săracă și 
nu-și mai permite achiziționarea 
dintr-o dată a întregului necesar 
de rechizite al școlarului. De 
obicei se achiziționează un mi

nim necesar, urmâd ca în lunile 
ce urmează începerii școlii să se 
completeze, treptat, "zestrea 
elevului", precizează dl. Crișan.

Pe lângă comerț, la S.C. 
"Rețeaua Librăriilor Bibliofor" 
S.A. se mai face un strop de 
producție și o picătură de susți
nere a fenomenului cultural. 
Compartimentul de micropro- 
ducție al firmei îi aduce acesteia 
independența față de furnizori la 
capitolul dosare și în cazul anu
mitor tipuri de plicuri. în plan 
cultural, Editura "Bibliofor", axată 
pe promovarea de carte pentru 

copii, a promovat până acum 
peste douăzeci de titluri, prepon
derent carte de colorat. Din ce a 
lăsat să se înțeleagă dl Crișan 
am reținut că Editura "Bibliofor" 
e o poartă deschisă acelor autori 
care știu să pună în fraza scrisă 
forța și sclipirea omului de spirit.

Dincolo de "sponsorizările 
culturale", librarul întreprinzător 
are de înfruntat prozaicul descum
pănitor al cheltuielilor curente. 
Sunt magazine din rețeaua Biblio
for care au fost debranșate de la 
rețeaua termică, costul agentului 
termic într-o lună fiind sensibil 
egal cu prețul lemnelor necesare 
încălzirii pent™ întreaga iarnă.

Așteptând o ameliorare a stării 
economice generale, conducerea 
"Bibliofor" și-a propus, ca strategie 
de viitor, consolidarea și, dacă e 
posibil, diversificarea valenței 
productive a firmei, urmărindu-se 
totodată dezvoltarea unui compar
timent specializat pe comercia
lizarea de materiale de birotică și 
elemente de îndosariere de lux.-----------------„ , - '

■ De data asta a.. 
J “fumat-o" 
j Suma viciilor unui om este
■ constantă, spunea cineva. Se 
I pare însă că "viciul" lui Sibescu 
| Adrian Bogdan, de 15 ani, din
■ Deva, elev la Școala Ajutătoare 
1 Păcljșa, nu are leac. Fumează de 
I mic. Neavând țigări, în 14 de- 
| cembrie 1997 a forțat lacătul de 
. la ușa de acces în magazia S.C.
I FRACOM SRL Deva. A intrat și a 
| luat țigări și a plecat. Dar nu s-a
■ mulțumit cu un pachet - două, ci
■ a încărcat câteva zeci de pa- 
| chete, în valoare de 550.000 de
■ lei. Prin fumul gros de țigară a 
* fost totuși... văzut de poliție.

. ■, —■— ............. . .................. ......  . —..........

Pagină realizată de Adrian SĂLĂGEAN, Andrei NiSTOR

Atenție cui dați 
banii! j

Kovaciu loan, de 35 de ani, | 
din Deva, de profesie... pierde- ■ 
vară, și-a propus, în 20 ianuarie ' 
1998, să facă rost de bani. Dar nu | 
oricum, ci cât mai ușor cu putință. ■ 
Așa a ajuns să-l înșele, pe 1 
Sebestyen Ștefan, de 70 de ani, I 
tot din Deva, l-a promis bătrânului | 
că îi schimbă 100 de mărci ger- . 
mane pentru 350.000 de lei. '

însă, după ce a luat banii, a | 
dispărut. Poliția l-a găsit repede ■ 
și l-a luat la bani mărunți. ’

I
Rubrică realizată cu ’ 

sprijinul i.J.P. Hunedoara I 
______________ y
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"CU SUFLETUL ALĂTUR! DE COPIII 
FĂRĂ SPRIJIN"

Asociația “AlterEgo"din 
Deva, înființată în iunie ’97, 
are în prezent în com
ponență 140 de membri, 
majoritatea tineri din Deva și 
Hunedoara. Președinta 
asociației, dna ing. Daniela 
Miheț, cu care am realizat 
recent o convorbire, aprecia: 
“Dorim să aducem ajutor 
acolo unde este nevoie, în 
primul rând pentru copiii 
orfani, dar și familiilor nevo
iașe, vârstnicilor suferinzi. 
Consider că în perioada grea 
pe care o traversăm este 
nevoie de contribuția 
noastră, tinerii fiind cei care 
au puterea să contribuie ia 
transformările necesare în 
mentalitate pentru a depăși 
aceste momente grele". 
Pentru pregătirea lor, aso
ciația a realizat un schimb de 
experiență cu Universitatea 
Beifort din Franța, cu care s- 
a încheiat un protocol de 
colaborare, fn tuna aprilie 
asociația va primi o 
delegație de 30 de studenți 
de ia Beifort și o misiune 
economică formată din 
oameni de afaceri, intere
sată să cunoască România 
șl Județul Hunedoara șl să 
colaboreze cu asociația. 
Colaborarea s-a funda
mentat, cum aprecia dna 
Miheț, în urma unui curs de 
management și marketing 
(din cadru! unui program de 
perfecționare), urmat și de 
câțiva dintre membri ai “Al
ter Ego” care a avut ioc în 
Franța și Elveția.

Tot în Franța ■ accentua 
dna Miheț -, împreună cu un 
grup de francezi inimoși din 
regiunea Tours, s-a decis 
înființarea unei asociații “Al
ter Ego ■ France" care do
rește să sprijine proiectul

nostru de a realiza în județul 
Hunedoara un centru 
ambulatoriu de diagnostic și 
tratament, dotat cu aparatură 
medicală modernă, după 
modei occidental. Avem 
sprijinul Direcției Sanitare și 
ai Spitalului județean, care 
ne-au oferit un spațiu ce-i

vom amenaja în curând. Am 
semnat un protocol de 
colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Județean și cu Liceul 
de artă "Sigismund Toduță" 
Deva pentru amenajarea ia 
Săcărâmb a unui Centru de 
vacanță pentru copii și tineri, 
cu sprijin Internațional".

Cum aveam să aflăm, 
toate acestea cu sprijinul 
unor persoane de nădejde, 
oameni cu acea disponi
bilitate sufletească capabili 
să înțeleagă suferința seme
nului și să-l ajute. Sprijină 
funcționarea asociației toți 
membrii ei, dar în mod per
manent di Gheorghe Mircea, 
vicepreședinte, dna Carmen 
Micu, membru fondator, ca șl 
di Serghei Oprea, directorul 
S.C. Vinaicooi, sau dna 
Mihaeia Haraga. O echipă 
tânără, de excepție, este 
aceea de ia Hunedoara, șeful 
filialei fiind di Cristian 
Neamțu.

După programe bine 
stabilite, se fac deplasări ia 
casele de copii din Deva, 
unde se organizează 
aniversări aie zilelor de 
naștere pentru copii și se ia

cunoștință despre ce armai 
fi nevoie. Aportul de suflet 
este mai mare decât cei 
material. “Ne iubesc și ne 
așteaptă tot timpul, suntem 
prietenii lor” - spunea dna 
Miheț. Asociația a luat legă
tura cu diferite societăți 
comerciale, cu persoane 
care au sponsorizat unele 
acțiuni, fiind ajutate și 
familii nevoiașe.

Despre dumneaei dna 
Daniela a vorbit mai puțin, 
făcând parte dintre acele 
persoane care iasă faptele 
să vorbească. Colegiine-au 
prezentat-o ca pe un om cu 
o personalitate aparte, 
răspândind în jur o energie 
cu corespondent în exis
tența noastră prin genero
zitate, curaj, onestitate și, 
mai ales, altruism.

Dna Daniela pune 
pasiune în profesia sa - 
aceea de asistentă ia Uni
versitatea Ecologică Deva, 
dar este și o soție și mamă 
iubitoare. S-a căsătorit cu 
un fost coleg de ia Fa
cultatea de energetică din 
Timișoara și i-a urmat în 
orașul natal. Idealuri co
mune? Este șl dumnealui 
membru fondator ai “Alter 
Ego" și adesea preia din 
sarcinile familiei pentru a-i 
da posibilitatea dnei 
Daniela să se ocupe de 
profesie și multiplele pro
bleme ce și ie-a asumat. 
Laolaltă se ocupă cu dra
goste de fiica lor, Andreea. 
"Are rezultate bune la 
școală și-i pasionată de 
matematică, engleză șl 
schi". Motive în plus ca 
educația fetițe! să ocupe un 
loc aparte în preocupările 
părinților.

Estera SÎNA

'-Bunul simț este 
opaițul omenirii: lumina 
lui nu bate departe, dar 
oferă cea mai deplină 
siguranță.

^•Nimeni 
nu urcă pe 
propriii săi 
umeri. Și 
totuși sunt 
destui care uită 
datorează altora câte 
ceva.

>Și în bălți pot înflori

nuferii. Dar totdeauna 
ei se țin deasupra.

f-Când, ai sărit nu-ți 
mai rămâne decăt să iei 

bine seama 
unde cazi.

> Regre
tele sunt ca 
și doliul: 
inevitabile 

și inutile.
>Nu-ți poți cunoaște 

tăria dacă nu te-ai 
confruntat cu lovituri.

] ■ 

| mtinsă | 
j spretinc | 
I Tocmai povesteam despre | 
I această doamnă mărinimoasă I 
. unei alte persoane care la un : 
I moment dat mi-a tăiat vorba I

Povestea (mei vieți * 
în cântec

' luei '
TRUCURI

oPetele de pe argintărie 
(tacâmuri, vase, sfeșnice etc)
se înlătură frecându-le cu o
cârpă aspră de in sau de 
cânepă înmuiată în oțet. Se 
limpezesc în apă rece și se 
usucă cu rumeguș de lemn.

• Friptura de văcuță 
capătă un gust picant dacă, 
înainte cu câteva ore de
preparare, se unge carnea cu 
imuștar. Se frige înăbușit.

Nu uitați să zâmbiți.
Foto: Eduard CHiROiU

OAMENI CU 
DURERI ȘI 
BUCURII

I
I 
I

I 
I
I
I
II
i 
l
■ 
I

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
i 

l
I■•

I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

spunând: i
“ - Păi în acest caz să știi ■ 

că e proastă! Nu există să nu 1 
aibă un câștig, doar dacă e I 
chiar nebună poate să țină în | 
propria ei casă o babă și să . 
aibă grijă de ea pe gratis! "

Da, e tare greu de înțeles | 
că cineva ajută un alt om în ■ 
mod dezinteresat, fără a : 
urmări un câștig material, I 
doar din umanism. Azi nu dai | 
o mână de ajutor, nu oferi ■ 
sprijin cuiva decât dacă ai un 1 
profit, chiar și sponsorizarea |

I
nu este decât urmărirea unui | 
altfel de profil, nu e pomană! > 
Și dacă faci bine cuiva fără să 1 
aștepți nici o plată materială | 
pari a fi un om deplasat, prost I 
sau nebun. Dar eu știu că ! 
această doamnă se ocupă de I 
toate bătrânele singure pe care | 
le cunoaște, le vizitează, le face ■ 
cumpărături și mici surprize de * 
sărbători, într-un cuvânt | 
întinde o mână caldă spre | 
ușurarea bătrânețelor. Și dacă . 
această doamnă are curajul să ■ 
primească în casă o bătrânică | 
străină, a nimănui, care nu are i 
avere și a cărei pensie i-ar fl de : 
ajuns pentru a muri de foame I 
într-o zi, și chiar dacă gestul | 
doamnei pare o nebunie sau o ■ 
prostie, eu mulțumesc lui ' 
Dumnezeu că mai există astfel |

| de "proști"pe lumea asta.
, Cine știe, poate peste J 
I câțiva ani chiar și cine o I 
| condamnă azi poate va avea |
■ nevoie de mâna întinsă a unui ■
■ astfel de om “prost”...

ina DELEANU I

Pe Mariana Roșea am 
auzit-o de vreo două ori 
cântând la acțiunile handl- 
capațllor. De flecare dată cân
tecul el m-a Impresionat în 
mod deosebit căci vorbește 
despre felul fn care sunt 
privite persoanele în cârje, 
despre durerea acestora de a 
fl considerate de ceilalți ca 
piedici pentru propria lor viață. 
Cântecul e compoziție proprie 
șl exprimă durerea el, dar în 
același timp șl o 
notă de opti
mism.

De altfel șl 
figura Marianei 
radiază o stare 
de liniște, de 
veselie chiar.
Prlvlndu-I doar chipul n-al 
putea bănui cât a putut suferi 
femela mlnionă cu aspect de 
copil, deși are 32 de ani. S-a 
născut cu handicap șl a suferit 
șase operații la un picior. Are o 
fetiță de 2 ani și 8 luni șl 
înaintea ei a pierdut o sarcină. 
A lucrat 10 ani, dar acum este 
în șomaj și intenționează să se 
pensioneze de boală. Toate 
aceste lucruri pe chipul altora 
ar fi brăzdat adânc urmele 
supărării și neliniștii. Nu șl pe 
al Marianei. “Eu nu sunt tristă 
- declară ea - pentru că îmi 
place să lupt, să fiu o 
învingătoare, să nu mă las 
doborâtă.” l-ar fl plăcut să se 
afirme șl în planul marii el 
pasiuni - muzica - dar han
dicapul a împiedicat-o. își 
amintește doar cu plăcere de 
faptul că a cântat de vreo 3 ori 
în Cenaclul “Flacăra” al lui 
Adrian Păunescu. O face șl 
acum, ori de câte ori I se oferă 
prilejul de a cânta.

Norocul Marianei este 
acela de a avea-o pe Lucia 
Blanca, fetița el Iubită șl 
dorită, și un soț (șl el cu pro
bleme de sănătate). Dar mai 
ales o ajută ambiția el, 
încrederea în faptul că ceea 
ce-șl propune poate realiza. 
Ea a făcut clasele I - VIII la 
Craiova șl școala profesio
nală - la lași, callflcându-se în 
meseria de croitoreasă. 
Deocamdată nu poate lucra 

căci trebuie să 
se ocupe de 
fetiță. Șl e de
cisă să-l acorde 
toată atenția sa, 
șl în viitor chiar 
Iacă se vor 

F descurca greu
cu Danii doar din cât va avea 
ea pensie de boală șl din 
salariul soțului, taplțer la o 
firmă de transport.

Așa cum o spune șl în 
cântec, Mariana Roșea e 
afectată mal mult de faptul că 
unii oameni, care nu pot șl 
nici măcar nu încearcă să 
înțeleagă soarta persoanelor 
cu handicap, le privesc ca pe 
niște piedici în calea so
cietății. Dacă suportă durerile 
șl neajunsurile datorate 
handicapului, neînțelegerea 
oamenilor o rănește. Per
soanele cu probleme au în 
general o mai mare sensibi
litate, sunt mai vulnerabile în 
privința relațiilor interumane. 
Șl de fapt cer atât de puțin: să 
fie tratate ca toți ceilalți, 
pentru că sunt oameni cu 
dureri șl bucurii, cu diverse 
aptitudini și, firesc, cu dorința 
de a se realiza în viață.

Viorica ROMAN

Sfaturi pentru alimentația noastră, iarna
în anotimpul cald abundența 

legumelor, zarzavaturilor, verde
țurilor și fructelor asigură o 
alimentație bogată în vitamine, 
săruri minerale, alte elemente 
necesare sănătății noastre. Iarna 
este mai greu din acest punct de 
vedere. Totuși cruditățile nu trebuie 
să lipsească din hrana noastră. Și 
se găsesc în această perioadă 
fructe (mere, pere, citrice, banane) 
dar și legume ce pot fi consumate 
sub formă de salate, singure sau 
combinate (varză crudă, morcovi, 
țelină, praz, ceapă dar și salată 
verde ori spanac).

După bugetul fiecăruia dar și 
după fantezia gospodinei aceste 
legume și fructe pot fi prezente 
mereu pe masa noastră. Pe cât 
posibil e recomandabil să le 
mâncăm crude, nu fierte ori prăjite 
deoarece prin gătire se distrug în 
mare parte vitaminele și celelalte 
componente. Conținutul în vita
mine ca și gustul salatelor noastre 
se pot îmbunătăți dacă le adău
găm plante aromate sub formă de 
pulbere. Dacă avem în cămară 
frunze uscate de pătrunjel, țelină, 
mărar, leuștean, tarhon, fire de

cimbru și busuioc le putem trece 
prin sită (eventual să le dăm întâi 
prin râșnița de cafea) și apoi le 
amestecăm (proporțiile le putem 
stabili după gust). Vom obține un 
praf parfumat și bogat în principii 
nutritive pe care-l vom putea 
pune în salate sau presăra pe 
supe (ciorbe) ori alte mâncăruri, 
la masă.

Bunicile noastre obișnuiau să 
conserve pentru iarnă, prin 
uscare, legume și fructe. Este 
bine să știm că acestea conțin 
magneziul care lipsește din

alimentele prea rafinate. După 
cum nu e lipsit de importanță să 
cunoaștem că noi femeile 
putem dobândi o mină frumoasă 
și odihnită mâncând morcovi, 
datorită carotenului pe care-l 
conțin. Sau ar trebui să ne 
amintim că fierul, vinovat de 
oboseala care ne cuprinde când 
nivelul acestuia scade în 
organismul femeilor, se găsește 
nu doar în ficat, carne de vită, 
sau ouă ci și în spanac (mai 
ales consumat ca salată) ori în 
linte. (V.R.).

' *

cFemeta

[20 ianuarie - 
18 februarie] 

Plină de farmec, este 
zveltă șl bine făcută, cu pi
cioare frumoase și voce plă
cută. Este mereu în avan
gardă, îndreptată spre tot ce 
e nou, original în modă. 
Drăguță, amabilă șl extrem 
de prietenoasă, este o fire 
independentă. Niciodată 
înfocată în dragoste, nu-șl 
pierde capul șl nu-șl reprimă 
personalitatea în această 
situație. Că rațiunea e 
atotstăpânitoare la această 
femeie se poate vedea șl din 
eruduția ei deosebită, ce o 
face nu numai agreabilă și 
mondenă, dar șl foarte 
Interesantă într-o conver
sație pe diverse teme.

îșl crește foarte bine 
copiii, acordându-le o mare 
libertate șl înțelegere. Casa 
sa este excelent organizată 
și soțul nu are ce să-i repro
șeze în ceea ce privește 
calitățile de gospodină.

Știe să se distreze șl 
este mult mai atrasă de com
pania bărbaților decât cea a 
femeilor. Fidelă în căsătorie, 
rar va cădea pe alături. Are 
nevoie însă de admirație. 
Uneori irascibilă șl chel
tuitoare, în general este sim
patică șl agreabilă, o com
panie plăcută și interesantă.

---- ----- ----  /
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Victor Ciioirlbeai i-ai prezentam 
lluiii Pouill Tlhomseir progjiraiirnuill 

ecoiroimiico'-sociiaill peirtirui auruill 
liin cuiirs

\ “Financial Times” despre
programul guvernului

i Ciorbea pentru 1998 i
Premierul Victor Ciorbea 

a declarat după întâlnirea cu 
Poul Thomsen, negociatorul 
șef al FMI pentru România, 
că această primă discuție a 
fost dedicată prezentării pro
gramului economico-social 
pentru 1998.

Ciorbea a spus că, pentru 
moment, Thomsen nu a for
mulat nici o concluzie și de 
aceea orice declarație de 
presă va fi amânată până la 

sfârșitul vizitei. Șeful Execu
tivului a adăugat că proiectul 
de buget pentru acest an va fi 
finalizat mult mai repede decât 
se preconizează. Conform u- 
nor surse guvernamentale, 
proiectul de buget va fi discutat 
de către plenul Guvernului 
până la 1 martie. întrebat dacă 
se teme de mișcările sindicale 
anunțate, Ciorbea a răspuns: 
"Nu mă tem de nimic, decât de 
Dumnezeu".

Guvernul de la București 
| care a supraviețuit crizei poli- 
■ tice din ultima lună, a formulat
• pentru 1998 un program de 
I privatizare accelerată și de 
| stopare a declinului produc- 
- ției, comentează "Financial
• Times". în ciuda promisiunilor 
I conținute în programul enun- 
| țat de premierul Ciorbea în 
. cursul unei apariții televizate,
• analiștii occidentali se întrea- 
I ba câtă substanță conțin noile 
| propuneri de reformă ale gu
vernului.

"Ca să fim sinceri, nu prea I 
mai luăm în serios aceste progra-1 
me. Ceea ce contează este apli- ■ 
carea lor", a declarat un oficial din • 
cadrul unei bănci de investiții.

Noul program prezentat de | 
Victor Ciorbea vizează privați-. 
zarea a 1.600 de companii în * 
cursul acestui an, incluzând I 
privatizarea a trei bănci. Regiile | 
autonome de utilități publice vor. 
fi, la rândul lor, restructurate și • 
privatizate, începând cu Rom-1 
Telecom, precizează "Financial | 
Times". >

E LLLLzIltLLL LLKLfLrL 
HWVCfâî LrLLL. LtLLtkLLL
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Ministrul Privatizării, Va

lentin lonescu, a criticat în 
termeni duri, în cadrul coloc
viului "România - un an după", 
organizat de Consiliul National 
al Patronatului Francez la Pa
ris, activitatea și, îndeosebi, 
persoanele care formează 
Garda Financiară din Ro
mânia.

lonescu a afirmat că, dacă 
i-ar sta în putință, ar desființa 

toată Garda Financiară pentru 
a o reface cu alți oameni, lo
nescu a precizat că nu se 
pronunță împotriva structurii 
de organizare a Gărzii, ci îm
potriva oamenilor care o com
pun, transmite coresponden
tul MEDIAFAX la Paris.

Comisarul general al Găr
zii Financiare, Cucu Adrian, a 
refuzat să comenteze afir
mațiile lui Valentin lonescu.

Numărul locuințelor terminate 
în 1997 - mai redus

Numărul locuințelor ter
minate în 1997 a fost de 
28.394, cu 1.066 mai puține 
față de anul precedent, infor
mează Comisia Națională pen
tru Statistică (CNS).

Dintre acestea, 3.449 au 
fost finanțate din fonduri publi
ce, respectiv 2.617 de la bu
getul de stat și 802 din fondu
rile agenților economici cu 
capital de stat. Din fonduri 
private au fost realizate 
24.813 locuințe, majoritatea 
finanțate de populație. Un nu
măr de 23.248 locuințe au fost 
construite și finalizate de po
pulație în regie proprie, înde- 

t osebi în mediul rural (78,1%).

Potrivit CNS, cele mai multe 
locuințe au fost terminate în jude
țele Bacău (1.538), Dîmbovița 
(1.484), lași (1.440), Suceava 
(1.324) și București (1.274). Lo
cuințele terminate în județele 
Bihor, Brașov, Cluj, Giurgiu, Ialo
mița și Ilfov au fost realizate nu
mai din fonduri private.

La sfârșitul anului 1997, se 
aflau în diferite faze de exe
cuție, în regia agenților econo
mici, 32.653 apartamente. Din
tre acestea, mai mult de o trei
me erau în stadiu avansat de 
finalizare, respectiv, 1.357 apar
tamente terminate și nerecep
ționate și 9.902 în stadiul de 
finisaj.

Valoarea lucrărilor de 
construcții s-a cifrat, în 1997, 
la 23.622,1 yniliarde lei, în 
scădere cu 22% față de 1996. 
Scăderea a fost determinată 
de reducerea cu 31,5% a an
gajamentelor de construcție 
realizate de antreprize, con
comitent cu creșterea pro
ducției efectuate în regie de 
agenții economici și populație 
(7,9%) și sporirea volumului 
de prestări (9,1%), precizea
ză CNS.

Construcțiile de clădiri, 
rezidențiale și nerezidențiale, 
s-au redus cu 52,5%, respec
tiv cu 59,2% față de anul pre
cedent.

Statele Unite recomandă 
Kievului să sisteze furnizarea de 

echipament nuclear Iranului

Pensie din partea 
președintelui argentinian 

Carlos Menem

își propune să cunoască 
mai bine presa româneasca

Statele Unite exercită pre
siuni asupra Ucrainei pentru * 
renunța la comercializarea spre 
Iran a unor elemente compo
nente ale reactoarelor nucleare, 
promițând creșterea ajutorului 
financiar american, a anunțat 
departamentul de Stat, citat de 
AFP.X

"Am semnalat cu fermitate 
dorința noastră ca Ucraina să nu 
furnizeze asistență nucleară Ira
nului", a afirmat James Foley, 
purtătorul de cuvânt al depar
tamentului de Stat al SUA. Foley a 
precizat că, până în prezent, re
comandările adresate de Wa
shington Iranului nu au avut nici un 
efect practic, dar a menționat că 

au loc în continuare discuții pentru 
sistarea furnizării de componente 
de reactoare nucleare din Ucraina 
în Iran.

Purtătorul de cuvânt al De
partamentului de Stat a explicat 
că guvernul american este pre
gătit să compenseze pierderile 
financiare pe care autoritățile de 
la Kiev le-ar înregistra în urma 
anulării contractelor cu Iranul.

James Foley a mai declarat 
că administrația de la Washington 
va sprijini financiar Kievul și nu va 
recurge la sistarea ajutorului pen
tru a determina autoritățile ucrai
nene să nu mai furnizeze apara
tura pentru construirea centralei 
nucleare iraniene de la Bushehr.

Președintele argentinian 
Carlos Menem a decis acor
darea unei pensii de 1000 de 
dolari pe lună văduvei lui 
Oscar Schindler, Emily, care, 
la 90 de ani, trăiește singură, 
în mizerie, în orașul San Vi
cente, la 40 de kilometri de 
Buenos Aires, transmite AFP. 
Emily este văduva lui Oscar 
Schindler, cel care în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial a salvat peste 1200 de 
evrei, urmăriți de naziști. Ea 
trăiește în prezent singură, 
fără bani, sub protecția poli
ției, în eventualitatea unui 

atac antisemit. Până în pre
zent, ea nu a primit decât 
1000 de dolari pe lună, din 
diverse fonduri. Banii aceștia 
nu îi sunt însă suficienți pen
tru întreținerea celor 20 de 
pisici și câini, iar cele două 
persoane care o îngrijesc nu 
au primit salariul de cinci luni.

Biografia sa, editată în Ma
rea Britanie și Germania, nu i- 
a adus nici un profit din drep
turile de autor. Nici chiar lansa
rea filmului lui Steven Spiel
berg, "Lista lui Schindler", pen
tru care regizorul a primit un 
Oscar, nu a ajutat-o cu nimic.

Soția ambasadorului SUA 
la București, Sheilah Kast 
Rosapepe, și-a propus să de
vină, în scurt timp, un bun prie
ten al mass-media românești, 
informează Centrul pentru Jur
nalism Independent. Ea a vizi
tat joi, 5 februarie, Centrul pen
tru Jurnalism Independent 
(CJI) și și-a exprimat disponi
bilitatea de a participa, în cali
tate de guest speaker, la semi
narele și dezbaterile organizate 
de acesta. Printre temele de 
interes se numără etica jur
nalistică, tehnicile de interviu și 
jurnalismul economic. Sheilah 
Rosapepe a apreciat că oferta 
CJI în aceste domenii este 
creativă, interesantă și utilă. 
Soția noului ambasador ame

rican de la București are o im
presionantă carieră ziaristică, 
lucrând pentru organizații pres
tigioase precum ABC Televi
sion, Learning Channel și 
Washington Star. în prezent, 
ea realizează o serie de emi
siuni pe teme economice, la 
WETA (canalul de televiziune 
publică din Washington). 
Sheilah Kast Rosapepe și-a 
exprimat convingerea că parti
cipând la activitățile CJI va 
reuși să cunoască mai bine 
ziariștii români și problemele 
comunității jurnalistice din Ro
mânia.

MEDIAFAX

Markus Wolf continuă să refuze să depună mărturie
Fostul șef al spionilor est- 

germani, Markus Wolf (75 de 
ani), a persistat în refuzul său 
de a depune mărturie în fața 
tribunalului din Frankfurt, deși 
din acest motiv curtea a dispus 
în luna ianuarie încarcerarea 
sa. Noul său refuz nu va avea 
însă drept consecință 
trimiterea lui Wolf înapoi în 
închisoare, pentru că o decizie 
definitivă în cazul său nu a fost 

încă luată.
Markus Wolf a fost chemat 

să depună mărturie în proce
sul unui fost deputat social
democrat, Gerhard Flamig, 
bănuit că ar fi unul dintre foștii 
agenți care au lucrat pentru el. 
Fostul șef al spionajului est- 
german refuză însă să depună 
mărturie în acest sens, de tea
mă să nu fie acuzat de trădare, 
a explicat avocatul sau, Jo

hann Schwenn. Tribunalul a 
reiterat faptul că Markus Wolf 
nu are, din punct de vedere 
legal, dreptul de a refuza să 
depună mărturie.

Tăcerea lui Wolf a avut 
drept consecință arestarea 
sa, în plină ședință de au
dieri, pe 15 ianuarie a.c. Tri
bunalul precizase că el va 
rămâne în închisoare până 
când va accepta să compară 

în boxa martorilor, dar Curtea 
Federală l-a pus în libertate 
provizorie două zile mai târ
ziu, în-așteptarea unei decizii 
definitive în privința încar
cerării sale, care nu poate să 
depășească șase luni.

Markus Wolf, care a dat 
lovituri importante serviciilor 
secrete occidentale în peri
oada când conducea Direcția 
de Informații Externe a puter

nicei poliții secrete a fostei 
RDG (Stasi), a refuzat să 
spună în fața tribunalului da
că pseudonimul Julius, pe 
care el l-a citat într-o carte a 
sa despre contactele dintre 
serviciile est-germane și de
putății Germaniei de Vest, 
era numele de acoperire al 
lui Gerhard Flamig.

Judecat din luna septem
brie a anului trecut, Flamig 

este acuzat că a comunicat, 
din 1969 și până la căderea 
Zidului Berlinului, în 1989, 
"informații de valoare" și apre
cieri politice către Ministerul 
Securității Statului din fosta 
RDG. Potrivit acuzării, Markus 
Wolf și succesorul lui, Werner 
Grossmann, participau la întâl
nirile cu Flamig, organizate de 
două ori pe an de Stasi, pe 
teritoriul est-german.
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CUMPĂRĂRI

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

• Vând teren arabil în Hărău. 
Informații familia Ocolișan 
Arsenie (41066)

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

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

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

• Se vinde la licitație publică, 
în data de 18.02.1998, ora 10 
imobilul (casa),situat în Deva, 
str. Dragoș Vodă, nr. 11. Licitația 
are loc la sediul Judecătoriei 
Deva, biroul executorului jude
cătoresc. Preț de strigare 
100.000.000. (41065)

• Vând urgent apartament 4 
camere, ultracentral. Simeria, 
Piața Unirii, bl.20, sc.D, ap.35, 
sau tel. 260321 (41068)

• Cumpăr apartament 3-4 
camere și vând Ford Fiesta 80. 
Tel. 218587, 092348228, 
092348205 (40754)

• Vând casă, gaz, apă, 380, 
grădină, depozit, Tîmpa. Tel. 
261626 (41069)

• Vând casă Bretea Mu- 
reșană. Informații Ilia, tel. 294 
(40751)

• Vând apartament două 
camere, decomandate, pivniță, 
OM. Hunedoara tel.714657, 
orele 18-22 (41091)

LZ Z

• Vând casă, anexe, grădină, 
sat Aurel Vlaicu. nr.80. Informații

■ la domiciliu. (1404)
• Vând casă Brad, ultra

central, ideal privatizare. Infor
mații după ora 15, tel. 651922 
(0326)

• Vând Dacia break, an fabri
cație 1992, stare perfectă, mul
tiple îmbunătățiri, piese schimb. 
Tel. 225231 (41072)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1981, stare bună. Geoagiu, 
tel.249. (1405)

• Vând Lada 1200, stare 
bună, Sînpetru, nr.130, Prejban 
Cornel (9836)

• Vând casă în Ilia - 23 Au
gust, 64, cu trei camere, telefon, 
grădină 1500 mp. Informații 
058820981 (41071)

• Vând vacă - 3 ani,cu vițel. 
Bîrcea Mică, nr.27, familia Stă- 
nescu (41070)

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

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel. 039/611134 (OP)

• Caut pentru închiriere 
spațiu comercial, în Hunedoara, 
tel.092/258438 (0443)

OFERTE DE
SERVICII

PIERDERI

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

• Angajăm ing./tehnician 
service 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 atrac
tive. Trimiteți CV la Căsuța 
Poștală nr.22, Oficiul Poștal nr.7 
București. (OP)

• SC Lucaciu SNC Deva 
angajează vânzătoare și șoferi. 
Informații tel. 221425 (41074)

• OFICIUL JUDEȚEAN DE 
CADASTRU, GEODEZIE Șl 
CARTOGRAFIE DEVA organi
zează în data de 26 februarie 
1998 concurs pentru ocuparea 
postului de contabil. Condiții: 
studii medii, vechime minim 3 
ani. Relații latel.233560 (41076)

Steaua de aur pentru 
calitatea produselor 

zărăndene

Scurt istoric

Rețeta succesului!

• Pierdut carnet de evidență 
nr. A 17583, pe numele Bularda 
Nicolae. îl declar nul. (0444)

• Pierdut legitimație de 
nevăzător pe numele Seutiuț 
Florian. O declar nulă.

• Pierdut buletin de identitate, 
legitimație de nevăzător și 
cupon cu șase călătorii CFR, pe 
numele Nicula lonuț. Se de
clară nule.

DIVERSE

• "DISCO MAX" Deva orga
nizează în 13 februarie 1998 o 
tombolă cu premii în valoare de 
1.000.000 lei. Premiul I - 
500.000 lei, 5 premii a 100.000 
lei. Participă biletele nominale 
din zilele de 7, 8, 12,13. (6079)

>

De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

Aici, la Brgd, în urmă cu 
peste patru decenii (anul 
1957), au fost puse bazele 
producției de serie pentru 
prima dată în țară a umbre
lelor pentru copii și adulți. în 
decursul anilor, fabrica bră- 
deană "Zarandul" a cunos
cut mai multe forme de or
ganizare, mai mulți stăpâni - 
timp în care, pe lângă pro
ducția de umbrele, s-a diver
sificat și oferta pe piață, tre- 
cându-se eșalonat la truse 
de traforaj, confecții textile tip 
sport pentru toate vârstele.

Șapte ani 
negri

Brad, primele măsuri pro
movate, după o analiză eco
nomică complexă, au fost 
relansarea producției, dimi
nuarea datoriilor față de bu
getul de stat, cât și promo
varea unei activități pe criterii 
de performanță. La scurt 
timp s-a reușit o reducere a 
datoriilor la buget cu 30 la 
sută, iar producția marfă a 
crescut cu 210 la sută în 
1997 față de anul anterior.

în același timp, cifra de 
afaceri a crescut cu 198 la 
sută, iar numărul de angajați 
a sporit la 105, fapt ce repre
zintă un lucru de apreciat în 
condițiile când țoată econo
mia româneasca este în re
cesiune. Pentru anul în curs 
- 1998-, la fabrica Zarand din 
Brad este prognozată o creș
tere a producției marfă cu 
aproximativ 200-220 la sută 
față de 1997, iar pe acest 
fond actualul salariu mediu 
brut de 508000 lei va spori 
cu 30 la sută, fără influențele 
stabilite prin indexări ale 
Executivului.

Pentru o imagine reală a 
creșterii salariului mediu 
brut să mai'amintim că aces
ta a crescut în doar jumătate 
de an de la 170000 de lei la 
508000 de lei, creștere ce 
spune foarte multe.

sută din cifra de afaceri a so
cietății, de aici decurgând o 
multitudine de efecte bene
fice pentru unitate și implicit 
pentru salariați. în aceste 
condiții, numărul salariaților 
va crește cu 60 la sută! Faptul 
este relevant întrucât în ma
joritatea situațiilor unitățile 
aruncă oamenii în șomaj, iar 
aici se vor angaja oameni.

Oferta 
noastră

Fabrica “Zarand" Brad 
produce în condiții de cali
tate și prețuri pentru fiecare 
buzunar: umbrele, confecții 
textile tip sport, bluze, jache
te, salopete, truse școlare de 
traforaj, produse metalice 
pentru siderurgie, industria 
extractivă și a cimentului, 
plasă de sârmă, precum și 
acoperiri galvanice la cere-j 
rea clienților.

Prin magazinele socie
tății - în număr de trei - se 
oferă clienților o gamă largă 
de produse la prețuri avanta-’ 
joase.

Nu uitați! Magazinele. 
Fabricii “Zarand" Brad vă 
așteaptă!

Ken;i> Plus
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Deva, Bdul Deccbal, bl. I*
(2) 212726; 218205

1 dolar SUA 8291 lei
1 marcă germană 4559 lei
100 yeni japonezi 6673 lei
1 liră sterlină 13496 lei
1 franc elvețian 5647 lei
1 franc francez 1361 lei
100 lire italiene 462 lei

Cursurile incluse în această lis
tă au la bază cotații ale societăților 
bancare autorizate să efectueze 
operațiuni pe piața valutară. Pre
zenta listă nu implică obligativita
tea utilizării cursurilor în tranzacții 
efective de schimb valutar și înre
gistrări.

r ........

Topul

Denumirea

dobânzilor bancare
(09.02.199S)

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

BCR 53 .54 .54 5.5 et>
Bancorcx .5.5 .50 .50 .50 o
BRD .53 .56 .57 .59
Banca Agrico lă 44 46 47 .50 o
Bankcoop .54 .5.5 5.5 56
Banca Transil van ia .5.5 46 46 4.5 <£>
Banc Post 37 41 4.5 52

Cu toate că 1989 a des
chis larg porțile economiei 
concurențiale, ale liberei ini
țiative, lipsa unei conduceri 
manageriale bazată pe cri
terii de performanță a deter
minat o puternică cădere a 
producției și implicit o dispo
nibilizare masivă de perso
nal. Din 650 de angajați, cât 
număra fabrica în 199,0, s-a 
ajuns la 30 în iunie 1997.

în urma analizei activității 
economico-financiare a uni
tății făcută în ședința din 18 
iunie 1997, AGA a demis 
conducerea societății, în lo
cul căreia a numit o nouă 
conducere, director fiind sta
bilit dl inginer Luca Circo 
Voicu Dorel.

Oamenii 
sfințesc locul ----- f-------------

Concursul desfășurat în 
septembrie 1997 pentru func
ția de manager la SC Fabrica 
Zarand SA Brad a reconfir
mat hotărârea AGA din luna 
iunie a aceluiași an, noul di
rector desemnat de către ac- 
ționariat în urmă cu trei luni 
devenind astfel manager.

După cum am reținut din 
dialogul cu dl Luca Circo 
Voicu Dorel, actualul mana
ger de la fabrica Zarand

x._______________________________________________________ s

Spre 
Occident, 80 

la sută din 
producție
Relansarea activității e- 

conomico-financiare a firmei 
brădene s-a făcut, în prin
cipal, printr-o nouă viziune 
managerială. Programele 
de producție se bazează pe 
export de confecții textile și 
umbrele, în mod deosebit pe 
relația Germania și Italia.

Negocierile cu partenerii 
externi sunt în fază avansată 
- în acest sens s-a trecut tes
tul de calitate impus -, ur
mând doar semnarea con
tractelor și negocierea pre
țurilor.

După această etapă ex
portul va reprezenta 80 la

Steaua 
de aur 
pentru 

calitate!
în urma ceremoniei des

fășurate la Madrid în luna 
noiembrie '97, Fabrica “Za
rand" Brad a fost nomina
lizată pentru premiul "Steaua 
de aur pentru calitate".

Onorantul titlu se acordă 
anual unei singure firme 
dintr-o țară europeană pen
tru calitate și imagine. Acor
darea acestui premiu spune 
mult despre firma din Brad, 
cât și despre un posibil suc
ces pe piața externă al pro
duselor ce poartă inscripția 
Fabrica "Zarand" SA Brad.

Fotoreportaj realizat de 
Corne! POENAR



Organizează licitație publică pentru 
achiziționarea de echipament de protecție în 
data de 25.02.1998.

Cei interesați vor prezenta: mostre, oferte 
de preț și avizarea MMPS.

Relații la telefon: 213140, int. 152.... _ 
|Z Agenția "ECDSTAR" Brașov SRL 

| Str. Gh. Doja, nr. 28, Alba lulia, tel.: 058/812439 |
j 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.

Israel: dulgheri, fierari-betoniști. tâmplari, lăcătuși, conf.- ‘ 
I metalice - vechime minim 3 ani pe cartea de muncă. I 
k________________________________________________•

S.C. "INSTALAȚII
i.__ I ii &----  f

GȘVIS^A.tXyA
Angajează secretară în următoarele condiții:

> pregătire studii medii sau superioare;
> experiență în domeniu minimum 3 ani;
> cunoștințe operare calculator;
> cunoașterea unei limbi străine.
Informații la numerele de telefon: 22.50.49 

și 23.17.05.
Persoanele interesate se vor prezenta la sediul 
firmei în data de 18.02.1998, între orele 9-11.

INSPECTORATUL DE POLITIE AL 
JUDEȚULUI HUNEDOARA 

f

( ANUNȚĂ )

Cabinetul medical din cadrul Inspectoratului 
de Poliție al Județului Hunedoara promovează 
medicina de familie. Ii 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.

' AGENȚIILE PE raBUCIW

•CMftffO. UBERff

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI DEVA
organizează concurs pentru ocuparea postului 

de tehnician întreținere - zone verzi din cadrul 
Serviciului Public de Gospodărie Municipală, în 
data de 23.02.1998, ora 10.00.

Condiții de concurs:
■ Studii medii de specialitate.
Depunerea actelor precum și informații des

pre tematica de concurs se pot obține de la sediul 
Primăriei municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, 
camera 14, până la data de 20.02.1998, ora 14.00.

[ REGIA AUTONOMĂ

DE INTERES LOCAL 

HUNEDOARA
Anunță j

Organizarea licitației directe pentru 
închirierea următoarelor spații 
comerciale:

O str. C-tin Bursan, nr. 2.5, în suprafață de 
30,1.5 mp - profil dc activitate: comercializare și 
consultanță pentru centrale și microcentrale 
termice;

© str. Mureșului, SC. 3., în suprafață de 
46,90 mp - profil de activitate: comercializare 
mărfuri alimentare și industriale;

© str. Ch. Lazăr, nr. 6, în suprafață dc 68 mp 
+ 188 mp beci - profil dc activitate: producție 
birotică și tehnică de calcul.

Licitația se va desfășura în data de 26 
februarie 1998, ora 10, la sediul RAIL 
Hunedoara.

în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în data de 02.03.1998, ora 8, și 
05.03.1998, ora 10.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
regiei din Hunedoara, Bd. Republicii, nr. 5 
sau la telefon 711554.-...... ........... ........

Centrul de Execuțier

Bugetară de pe lângă 
Liceul Teoretic 

"Aurel Vlaicu" din 
Orăstie

r

cu sediul în Orâștie, str. Gh. Lazâr, nr.3 

angajează prin concurs 
contabil șef

Condiții:
[3 studii economice superioare;
E vechime în funcții economice 7 

ani.
Concursul se va ține în ziua de 24 

feb. 1998, ora 10,00, la sediul liceului.
Relații suplimentare se pot obține la 

conducerea liceului sau la telefonul 
241196.
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S.C. APMTERM S.A. ' 
SIMERIA !

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

De asemenea, vinde vopsele alchidrice J 
la următoarele prețuri:

O grund -11.000 lei/kg;
O bronzaluminiu -12.980 lei/kg;
O vopsea galbenă -15.125 lei/kg;
3 vopsea albă -16.875 lei/kg.

Vă oferă din stoc antigel concentrat cu j
| 11.415 lei/litru, folie de polietilenă cu | 
| lățimea de 10 m pentru solarii la 15.625 lei/ | 
I kg, uleiuri pentru motor marca LUBRIHN, I 
I la cele mai accesibile prețuri. I

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

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

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

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

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediul S.C. "MERCUR";

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

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, 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.

k__________________________________✓

S.C.
MINEXFOR 
S.A. Deva

Anunță pensio
narii care au avut 
ultimul loc de mun
că la această socie
tate, că în cadrul so
cietății se constituie 
Asociația salariati-

I »

lor PAS pentru do
bândirea de acțiuni 
ale S.C. MINEXFOR.

Cei care doresc 
să se înscrie în a- 
ceastă asociație o

♦

' pot face la sediul 
societății, la Biroul 
Actionariat-Priva- 

f

t tizare.
ik _ ......... ...................... .......

administrator 1 croitor-confecționer îmbră- mecanic auto 5
agent comercial 5 căminte după comandă 4 medic veterinar 4
agent contractări și achiziții cusător piese din piele și muncitor ceramist 3
(brokeri mărfuri) 10 înlocuitori 2 muncitor necalificat 20

agent de asigurare 9 cusător piese la încălțăminte 12 operator calc, electr, și rețele 1
agent imobiliar distribuitor 1 ospătar (chelner) 7

(broker imobiliar) 10 dulgher pentru construcții 1 patiser 2
agent reclamă publicitară 8 economist în industrie 2 paznic 19
arhitect 3 electronist 1 revizor contabil 1
arhitect clădiri 4 funcționar administrativ 1 secretară 1
arhitect urbanism, peisagistică gestionar depozit 1 secretară dactilografă 2

și amenajarea teritoriului 
asistent veterinar

1
3

inginer construcții civile, 
industriale și agricole 3 șofer autocamion 

șofer autosanitară
5
1

barman 
brutar

4
10

inginer constructor instalații 1 
inginer de cercetare în con
strucții civile, industriale si AG 1

strungar universal 
sudor autogen

5
16

bucătar 3 inginer mecanic 
inginer topograf 
instalator apă, canal

1
1
8

sudor electric 2
cofetar
confecționer tricotaje după

5 tehnician arhitect 
tâmplar universal

1
30

comandă 8 îngrijitoare la domiciliu 1 tinichigiu carosier 5
confecționer - asamblor jurisconsult 1 turnător formator 2
articole din textile 61 lăcătuș mecanic 20 țesător 2
consilier economic 1 lăcătuș mecanic de întreținere vânzător 17
consilier juridic 1 și reparații universale 1 vopsitor auto 1
contabil 
contabil șef

1
1

maistru mecanic 
mașinist la mașini pentru

1 vopsitor industrial 3

croitor 8 terasamente (ifronist) 2 tot locuri de munca vacante
S----------------------------------------

378

'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj Hune-' 
doara-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 ___ z
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Dacă ar fi să carac
terizăm în câteva cuvinte 
situația actuală din Valea 
Jiului, putem spune că 
acolo este o lume în plină 
descompunere. Orașele din 
această Vaie, care redevine 
a Plângerii, mor în fiecare zi 
câte puțin, ducându-i ia 
piei re pe muiți dintre locui
torii lor. Minerii, căci despre 
ei este în principal vorba, 
cândva mândria acestei țări 
și simbol ai rezistenței 
anticeaușiste, au devenit 
acum marginaiizații socie
tății capitaliste. Forța lor a 
fost folosită - așa după cum 
se știe - de guvernanții de 
după ’89, în scopuri parti
zane, ducând ia stigmati
zarea unei întregi clase so
ciale. Deveniți peste noapte 
bau-bau pentru speriat 
„huliganii” și „carne de tun" 
bună pentru dat jos 
guverne, azi minerii nu mai 
sunt iuați de nimeni în 
serios, nimănui nu-i mai 
pasă de ceea ce se întâmplă

cu ei. Lideriiior s-au dovedit 
corupți, iar plasele întinse 
de cei afiați ia putere au fost 
prea puternice pentru fragila 
unitate care îi mai apăra. 
Această masă amorfă a fost 
tranșată puțin câte puțin, 
specuiându-i-se viciile. 
Banii cu 
care i-a 
momit gu
vernul le- 
au luat 
multora 
mințile. Au 
fost sfătuiți să piece de 
unde au venit și totuși 
majoritatea sunt încă acolo, 
așteptând să se întâmple 
ceva. Banii s-au terminat de 
mult, la fei și speranțele de 
mai bine, dar ei au rămas, 
umplând în continuare până 
ia refuz birturile de tot felul.

Se spune despre mineri 
că sunt acum o adevărată 
bombă amorsată. Nimic mai 
fals. Poți observa, dacă 
mergi pe stradă sau dacă 
intri într-un bar, că nimănui

Gânduri de 
reporter

Nepoftitul n-are ♦♦♦ masă?

z
nu îi mai pasă de altceva 
decât de ziua de mâine, de 
ceea ce o să pună copiilor 
pe masă. Nimeni nu se mai 
gândește acum decât ia 
propria supraviețuire. Este 
frapant să vezi că „regele" 
nîinier a fost detronat, locul 

lui fiind luat de 
atotputernicul 
BAN, devenit 
și aici, ca 
pretutindeni, 
stăpân incon
testabil. To

tuși, Valea Jiului a fost locul 
unde ideea de capitalism a 
pătruns cei mai greu. La fei 
s-a întâmplat în Polonia, 
unde șantierele navale de ia 
Gdansk, locul de naștere a 
sindicatului „ Solidaritatea ”, 
au fost închise, iar munci
torii concediați. Asemă
narea este izbitoare; cete 
două fiefuri muncitorești, 
altădată invincibile, au 
devenit acum doar cimitire 
pentru idealurile unei întregi 
epoci.

în România, problema 
de fond rămâne însă și pe 
mai departe: ce se va 
întâmpla cu Valea Jiului? 
Minerit nu se mai face 
decât într-o mică măsură, 
turism nici atât, agricultură 
aproape de ioc și nici nu 
se cresc intensiv animale. 
Așadar, ce se va întâmpla 
cu Valea Jiului și cu cei 
care locuiesc acolo? în ce 
fei vor fi ajutați acești 
oameni ? Din ce vor trăi în 
viitor? Sunt deocamdată 
întrebări fără răspunsuri. 
Dincolo de promisiunile 
fără acoperite a ie guver
nanților, nimeni nu poate 
ști sigur cum va evolua 
situația.

Trecând prin Valea 
Jiului, acum la vreme de 
iarnă, nu poți decât să te 
întristezi. Ești martor la 
moartea unei lumi. Dar 
poate că vin irlandezii, cu 
ai ior parteneriat local iar 
dacă vine și PHARE cu 
finanțarea...

Andrei NiSTOR

După mult timp, am 
participat marți, 3 fe
bruarie, la ședința Consiliului 

județean. Am constatat cu 
surprindere că acolo unde se 
afla de obicei masa presei se 
găsea doar un șir de scaune 
care-și așteptau ocupanții, 
adică acreditații presei. Ni s-a 
spus că absența unei mese la 
care ziariștii să-și facă 
însemnările în bune condiții 
în carnețel s-ar fi datorat unor 
salariați ai Prefecturii. Poate. 
Dar la ședință ne invitase 
Consiliul județean.

Domnilor, se scrie greu 
când ești nevoit să scrii în 
palmă și se scrie și rău, vedeți 
bine.

Nu doar absența unei 
mese pentru presă este însă 
singurul motiv al acestor 
însemnări. Credem că ziariștii 
invitați au și ei dreptul la un 
set din documentele ședinței 
la care participă. La proble
matica unei asemenea șe
dințe se revine, așa cum o 
vom face și noi, prezența 

ziaristului nu se consumă 
doar în câteva rânduri de 
ziar ori câteva momente la 
microfon sau pe micul 
ecran, atât cât poate el reda 
cu maximă operativitate. Și 
apoi ziaristul și mijlocul de 
informare în masă care se 
respectă urmăresc în timp 
cum se înfăptuiesc propriile 
hotărâri de către aleși. Tre
buie să aibă pentru aceasta 
documentația necesară. 
Este drept, un exemplar din 
documentație se pune și la 
dispoziția presei. îl ia cine 
vine primul la ședință și-l dă 
din mână în mână. Credem 
că 5-6 seturi de docu
mentație în plus de 
multiplicat nu vor fi un capăt 
de țară.

Am ruga respectuos să 
se înțeleagă că nu este o 
pledoarie “pro domo". 
Satisfacerea acestei cerințe 
este o necesitate a transpa
renței totale și a informării 
complete a presei.(I.C.)

ACCIZE MAXIME ASUPRA 
TUTUNULUI Șl ALCOOLULUI

La Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale este în 
fază finală o Lege cadru a 
asistenței sociale prin care 
se redefinesc toate 
prestațiile sociale. Acestea 
sunt puse pe alte baze și 
aliniază țara noastră la 
legislația europeană în 
materie. Din cele spuse re
cent la Deva de dl Petru Păun 
Jura, ministru secretar de 
stat ia ministerul amintit, a

reieșit faptul că pentru prima 
dată se propune instituirea 
unei supra accize asupra 
tutunului și alcoolului, banii 
obținuți din acestea urmând 
a fi folosiți numai pentru 
asistența socială a per
soanelor aflate în dificultate. 
S-a arătat că România are 
cele mai ieftine țigări din 
lume, tocmai pentru că nu 
există aceste supra accize. 
Dl Jura a precizat că la mi

nister mai există în lucru o 
Lege asupra voluntaria
tului, prin care se 
reglementează și la noi în 
țară problema voluntarilorîn 
domeniul asistenței sociale. 
Până acum, statutul lor nu 
a fost definit, cum nu există 
o reglementare a drepturilor 
și obligațiilor acestora. 
“Armata salvării” din SUA a 
fost sursa de inspirație a 
noii legi. (V. NEAGU). Cofetăria TANIPAT- Orăștie.

Foto: Eduard CHiROiU

' Benzinărie .
Mol la 
Orăștie

De curând, la ieșirea 
din municipiul Orăștie, pe 
partea dreaptă a DN7 
venind spre Deva, a fost 
dată în funcțiune noua 
stație de benzină deschisă 
de firma Mol. Aceasta este 
cea de-a clncea benzinărie 
ce funcționează în acest 
municipiu. Concurență să 
fie, că benzină se găsește 

idin belșug. (N.T.)._______ y

1. Roma (8) - Bologna
(12) 1X

Normal, romanii trebuie 
să-și apropie victoria. Pentru 
siguranță, mergem și cu un 
egal.

2. Piacenza (15) - Brescia
(13) X2

Gazdele au pe terenul lor 
nu mai puțin de 6 rezultate de 
egalitate...

3. Empoii (14) 
Fiorentina (5) 2

Nu este exclus un rezultat 
de egalitate, dar Fiorentina 
are nevoie de puncte dacă 
vrea să urce în clasament.

4. Bar! (11) - Lazio (4) X 
O remiză ar conveni

ambelor formații. ,
5. inter (2) - Lecce (17) 1 
Gazdele nu își mai pot

permite să piardă în fața 
propriilor suporteri.

6. Vicenza (10) - Milan (9) 
2

Milanezii pot cuceri toate 3 
punctele puse în joc.

7. A ta ian ta (16) - Na poli 
(18) 1X

Un adevărat “derby” al 
subsolului clasamentului. 
Deși gazdele vor să-și 
îmbogățească zestrea

Concursul din 
15 februarie 1998

(săracă), un egal ni se pare 
mai aproape de adevăr.

8. Udinese (3) - Parma 
(6)1X

Ca să nu greșim, ar trebui 
să mergem cu o triplă. Noi 
înclinăm spre gazde.

9. Juventus (1) -
Sampdoria (7) 1

Liderul dorește să 
păstreze avantajul la puncte 
și credem că va reuși și 
duminică.

10. Genoa (7) - Ancona 
(17) 1X

Șansele sunt de partea 
gazdelor. O surpriză prea 
mare nu ar fi nici un scor 
egal.

11. Pescara (14) - 
Fidelis And ria (13) 1

Pe teren propriu, Pescara 
n-a cedat decât o singură 
dată în acest campionat.

12. Verona (8) - Padova 
(20) 1

Ce pretenții poate să aibă 
“lanterna roșie" la Verona?

13. Foggia (18) - Torino 
(5)1X

Gazdele au surprins de 
multe ori pe pronosportiști 
îndemnându-i parcă să 
folosească mereu “tripla".

POSTA RUBRICII

■ Ne întrebați, stimate die 
Ion Poanta din Lelese, până la ce 
vârstă este legal să facă pază 
obștească un om vârstnic, 
scriindu-ne că dv sunteți un 
pensionar singur și aveți vârsta 
de 62 de ani. O reglementare 
legală în acest sens nu există 
încă, deciziile luându-se la nivelul 
fiecărui consiliu local comunal, în 
funcție de realitățile satului. Cum 
am aflat, unele consilii locale au

stabilit ca paza de noapte să fie 
efectuată prin rotație de către 
bărbații între 18-65 de ani, 
respectiv atâta timp cât omul este 
valid. Se așteaptă o reglementare 
legală.

■ Stimate die loan Crăciun 
din satul Stănija, comuna Buceș, 
pentru a afla răspunsul la 
întrebarea pe care ne-ați adresat- 
o, am luat legătura cu Direcția 
Generală de Muncă și Protecție 
Socială Hunedoara-Deva. Am 
aflat, la fața locului, că sunteți 
trecut pe o listă de disponibilități, 
conform Ordonanței 22/1997, de 
la E.M. Brad. Tabelele au fost 
trimise la CEC Deva, banii s-au 
virat și puteți să vă prezentați

LA ÎNCHIDCRCA CDIȚICI

Spiritul olimpismului
Dincolo de ambiții și 

răbufniri, se pare că spiritul 
olimpismului îpcepe să-i 
cuprindă și pe posibilii 
combatanți dlin zona 
Golfului Persic. După ce 
oficiali americanii declarau 
(unii mai declară și acum - 
n.n.), cu câtva timp în urmă, 
că Jocurile Olimpice de 
Iarnă nu-i vor împiedica să 
administreze lovituri mili
tare zdrobitoare Irakului, 
iată că administrația SUA 
revine la sentimente mai 
bune și spune că va 
respecta perioada de 
desfășurare a întrecerilor 
de la Nagano (Japonia). 
Aceasta se gândește, 
probabil, la faptul petrecut 
chiar la Atlanta cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de Vară 
când o explozie de proporții 
într-o zonă aglomerată a 
orașului a dus la zeci de 
răniți, la spaime trăite de 
sute de vizitatori, dovadă că 
nici cel mai sigur stat din 
lume nu este întotdeauna 

^atât de... sigur.

în această perioadă, 
Statele Unite și-au propus 
să-și continue eforturile 
diplomatice, dar și să își 
atragă noi aliați, acum tot 
mai reticenți la demersurile 
americane. Și totuși, pe 
lângă SUA și Anglia, care de 
la început au hotărât o 
intervenție în forță în fața 
refuzului lui Saddam 
Hussein de a permite ex- 
perților ONU inspectarea 
bazelor sale militare, acum 
se alătură și Germania, 
Australia, Canada, Spania. 
Sunt așteptate țările arabe 
din zonă, mai ales Kuweit, 
Arabia Saudită, Iordania, 
veșnic amenințate de Irak.

Pe de altă parte și 
Saddam Hussein se pare că 
este dispus să mai cedeze, 
permițând ONU să in
specteze un număr de 68 
obiective în termen de două 
luni, cu excepția a 8 palate 
prezidențiale dintre care 
unul se întinde pe o 
suprafață cât Washingtonul. 
Comitetul de inspecție se 

dorește să fie condus însă 
de o personalitate inter
națională de marcă, iar 
americanul Richard Butler 
să fie doar adjunctul 
acestuia.

La rândul său, secre
tarul general al ONU, Kafi 
Annan, s-a întâlnit ieri cu 
reprezentanții celor cinci 
state membre ale Con
siliului de Securitate cu 
care a analizat evoluția 
crizei irakiene. în plus, 
secretarul general al ONU 
intenționează să facă o 
vizită la Bagdad pentru 
detensionarea situației.

Ce va fi, Vom vedea. Pe 
cale diplomatică se pare 
însă că lucrurile nu se vor 
rezolva. Iar războiul 
înseamnă moarte. Să spe
răm că năucitoarea 
previziune a lui Boris Elțîn 
nu se va adeveri, iar noi 
nu vom fi martorii declan
șării unui nou război 
mondial.

Minei BODE Aj

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 
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