
O ALA DE
LECTURĂ

f în după-amiaza zilei de joi, 
12 februarie a.c., la cazanul 
nr. 3 al Termocentralei 
Paroșeni s-a produs o explo
zie în timpul unei intervenții la 
conducta de alimentare cu 
gaz metan. Datorită exploziei 
ce a avut loc, doi dintre 

^salariații firmei, respectiv dna

UN ACCIDENT GRAV LA TERMOCENTRALA PAROȘENI
Viorica Radu Brădici (mamă a 
doi copii) și Măricel Ciubearcă 
(33 de ani, căsătorit), au 
suferit arsuri, în primul caz în 
proporție de 50 la sută, iar al 
doilea de 95 la sută. Cei doi 

salariați atinși de efectul 
exploziei au fost internați la 
Spitalul municipal Petroșani, 
unde primesc îngrijirile 
necesare, fiind netrans
portabili.

Ieri s-a făcut apel la colegii 
salariaților pentru a asigura 
transplantul de piele.

Deoarece avaria de la 
termocentrală a determinat 
întreruperea căldurii în mai 

multe localități din Valea Jiului 
care sunt legate la rețeaua de 
termoficare - Paroșeni, 
Vulcan, Lupeni și Petroșani, 
ieri s-a lucrat intens, la fața 
locului sosind o echipă de

intervenție de la Romgaz?'' 
pentru a repune în funcțiune 
cazanele nr. 1 și 2, spe- 
rându-se ca astfel în cursul 
zilei de azi (sâmbătă) să 
poată fi furnizată căldura 
necesară locuințelor racor
date la termoficarea de la 
Paroșeni. (N.T.). i

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

“Diana”, situată pe strada 22 
Decembrie, bloc 41.

în același interval de timp, 
pentru cel din Hunedoara va 
funcționa unitatea farma
ceutică “Alfa”, din veci
nătatea complexului “Gam- 
brinus”. (E.S.).

ANULX» Nr. 2076 « Sâmbătă. 14 - Duminică.15 februarie 8 pagini h 500 LEI

D Vă reamintim
Duminică în Stațiunea Vața- 

Băi se încheie Adunarea gene
rală a membrilor Secției 
Naționale a IOV Deva-Românla. 
Cu acest prilej, va fi semnat 
“Contractul de lucru” între 
secretariatul general al IOV și 
Secția Națională a IOV Deva- 
România. Va fl lansată, în 
același timp, caseta audio reu
nind melodii populare româ
nești interpretate la taragot de 
artistul hunedorean Dorel 
Sparios. (M.B.).

£7 Farmacii de serviciu 
în zilele de 14-15 februarie 

.în Deva este deschisă farmacia

£7 Vernisaj
Luni, la ora 16,00, la 

Galeriile “Forma" Deva, se 
vernisează expoziția 
personală de pictură a dlui 
Torino Bocăniciu, membru 
al U.A.P., Filiala Deva. 
Genericul expoziției este 
“Transemogest". (V.R.)

SFIDARE LA NIVEL ÎNALT
La instalarea sa în 

funcția de pre
ședinte al României, dl Emil 

Constantinescu a afirmat 
nonșalant că de acum dem
nitarii vor fi cei care se vor 
sacrifica și nu populația. De 
unde atâta sacrificiu? 
Treptat, înaltele fețe s-au 
arătat lumii exact așa cum 
sunt, sfidând cele mai 
elementare norme morale.

în timp ce viața celor mai 
mulți cetățeni ai României 
devine din ce în ce mai grea, 
salariile și pensiile aco
perind tot mai puțin 
prețurile, care nu mai au 
limite, parlamentarii votează 
o lege imorală, prin care își 
majorează salariile după 
bunul plac, adoptând ca 
bază de calcul salariul 
mediu pe economie, în timp 
ce salariile tuturor celorlalți 
bugetari sunt raportate la 
salariul secretarei-dactilo- 
grafe. Ajunsă pe masa 
președintelui țării, Legea nu 
a fost promulgată, ci a fost

remisă comisiilor de spe
cialitate pentru a fi revizuită. 
Lipsa bunului simț al aleșilor 
națiunii s-a evidențiat din 
nou. Ei îl sfidează și pe șeful 
statului și mențin Legea așa 
cum au clocit-o și i-au dat 
drumul. Ei au nevoie de bani 

mulți. Ce le pasă de soarta 
apăsătoare a celor care i-au 
trimis în înaltele fotolii!

La rândul său, guvernul 
își face și el cadou funcții și 
salarii, adoptând o ordo
nanță absurdă, prin care se 
înființează cabinetul demni
tarului. Fabrici și mine se 
închid, întreprinderi mici și 
mijlocii dau faliment, zeci de 
mii de oameni rămân pe 
drumuri, însă dl prim 
ministru își face un cabinet 
cu 15 consilieri, fiecare 
ministru va avea cabinetul 

său cu 11 consilieri, apoi 
prefecții, subprefecții își 
vor constitui și ei cabinete 
cu 7-5 salariați, grevând și 
mai mult modestul buget al 
statului.

Și încă mai mult. în timp 
ce una dintre categoriile de 
salariați ai statului cea mai 
prost plătită - angajații din 
sectorul sănătății (sănă
tatea fiind bunul cel mai de 
preț al omului n.n.) - se 
pregătea de grevă gene
rală, determinată de 
neînțelegerea guvernului 
de a le majora cu ceva mai 
mult de 25 la sută salariile, 
senatorii își trăgeau o 
porție suplimentară de 12,5 
miliarde lei, de la 90,3 
miliarde, cât fusese propu
nerea inițială, la 102,8 
miliarde lei și cu 57 
miliarde lei mai mult decât 
în 1997, când au avut 45 
miliarde lei.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

SPECIALIȘTII AGRICOLI ■ 
CATEGORIE DEFAVORIZATĂ

După cum ne-a informat 
di ing. Alexandru indrea, 
președintele comisiei pen
tru relații cu mass media, 
săptămâna trecută a avut 
loc o întâlnire a Biroului 
Executiv al Federației Sindi
catelor Unite a Specialiștilor 
din Agricultura României 
(F.S.U.S.A.R.), care este 
afiliată ia Cartel Alfa. Cu 
acest prilej a fost depus un 
memoriu ia dl Athanasiu, 
ministrul Muncii și 
Protecției Sociale și la 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației, vizând, în 
esență, unele probleme 
grave, între care pe primul 
plan se găsesc cele de ordin 
salariat, specialiștii din 
agricultură fiind una din 
categoriile de bugetari cu 
cele mai mici salarii. Pe 
lângă decizia de a da un 
comunicat pentru presă, în 
acest sens, s-a convenit ca 
săptămâna viitoare să aibă 
loc la București o întâlnire 

a consiliului liderilor cu 
comisiile de specialitate aie 
Parlamentului și cu presa 
pentru a fi făcute cunoscute 
nemulțumirile ce s-au 
acumulat.

Așa cum se arată în

BAZĂ - NIVELUL
SALARIULUI BRUT 

PE ECONOMIE 
comunicatul amintit și cum 
ne-a relatat interlocutorul, 
F.S.U.S.A.R. îșiexprimă totala 
nemulțumire față de nivelul 
de salarizare a personalului 
bugetar din cadru! direcțiilor 
generate județene pentru 
agricultură și alimentație, ai 
centrelor agricole orășenești 
și comunale, salariul mediu al 
acestei categorii fiind de 
numai 585 mii lei, față de 
salariul mediu net pe 
economie de 940.495 lei. De 
menționat că această cate
gorie de personal nu 

beneficiază de nici un fei de 
alte sporuri, cum se 
întâmplă cu aite categorii de 
salariați (izolare pentru ce! 
din localități de munte, 
facilități la navetiștii din 
învățământ, adaosuri pentru 
condiții de lucru cu 
substanțe chimice sau alte 
riscuri de îmbolnăviri pro
fesionale). Ca urmare, 
pentru a înlătura actuala dis
criminare saiariaiăF.S.U.SA.R. 
solicită stabilirea unui sistem 
de salarizare care să 
pornească de la salariul 
mediu brut pe economie, 
poziție exprimată și de către 
președintele Constan
tinescu, fiind inacceptabile 
inechitățile ce se mențin 
acum între diferitele cate
gorii de salariați; consi- 
derându-se că regiile în spe
cial sunt cele favorizate.

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 3)
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La Szeged - Ungaria 
Prima întâlnire a Euroregiunii 

Dunăre - Mureș - Tisa
După cum am anunțat la 

timpul potrivit, în 21 noiem- 
| brie 1997, în orașul Szeged, 
‘ din Ungaria, a fost consti- 
• tuită Euroregiunea Dunăre- 
| Mureș-Tisa. Membrii fonda- 
i tori au fost: patru județe din 
. Ungaria, patru județe din 
I România - Arad, Caraș 
| Severin, Hunedoara, Timiș - 
I și regiunea Voivodina din
■ Serbia.
I Conform programului, 
| prima reuniune de după
■ constituire a fost stabilită 
\în prima jumătate a lunii

X
I
I
I
I
I
I
I

februarie a.c.
Lucrările ei au început 

ieri, 13 februarie 1998, în i 
orașul Szeged - reședința ! 
județului Csongrâd - unde I 
a fost parafat actul con-1 
stituirii Euroregiunii.

Din județul Hunedoara 
participă o delegație 
condusă de di Gheorghe 
Dreghici, vicepreședinte 
ai Consiliului județean. 
Sunt dezbătute probleme 
de organizare și conso-1 
Udare a relațiilor de ■ 
colaborare. (D.G.)

I 
I
I 
I
I

în ultimul deceniu, 
actualele Inspectorate de 
Sănătate Publică și-au 
schimbat de mai multe ori 
denumirea și conducătorii. 
Precum au dorit tovarășii de la 
partid (înainte), precum doresc 
domnii de la partid (după). 
Pentru că “partidul e în toate”. 
Nu s-a schimbat dictonul. Doar 
tonul. Și pentru că reforma se 
manifestă pregnant în sistemul 
de sănătate, și instituțiile 
despre care vorbim vor 
cunoaște, în mod sigur, cât de 
curând, noi module de 
organizare, noi denumiri.

în fruntea Inspectoratului 
Județean de Sănătate Publică 
Hunedoara-Deva se află, din 
luna februarie 1997, dna doc
tor epidemiolog Otilia Sfetcu. 
l-am călcat deunăzi pragul și, 
în jurul unei cafele și al unui 
Orbit fără zahăr, care previne 
cariile - doar e vorba de 
sănătate publică, nu? - am 
purtat o discuție deosebit de 
agreabilă, cu și fără 
reportofon.

- Mai întâi, stimată dnă 
doctor, vă rugăm să ne 
spuneți, care este sistemul 
de organizare a instituției pe 
care o conduceți și să-i 
subliniați principalele 
coordonate ale activității.

- Inspectoratul Județean 
de Sănătate Publică își are

sediul în Deva, iar în teritoriu 
funcționează trei laboratoare - 
în municipiile Hunedoara, 
Petroșani și Brad. Numărul 
angajaților inspectoratului este 
de 200 - medici de diferite 
specialități, asistenți de igienă, 
personal de laborator, 
specialiști în chimie, în 
microbiologie etc. O bună

- Ar fi interesant să 
insistați puțin asupra 
necesității și importanței 
autorizațiilor sanitare.

- Această latură a muncii 
noastre este, într-adevăr, una 
foarte importantă, constituind 
condiția principală de limitare 
a riscului îmbolnăvirilor. 
Fiindcă, după cum se știe,

Convorbire cu dna
n.< pretorii! șef al Inspectoratului Județean 

de Sănătate Publi

parte din activitatea noastră 
este destinată autorizării din 
punct de vedere sanitar a 
funcționării societăților 
comerciale și de avizare - din 
același punct de vedere - a 
proiectelor de construcții în 
diferite domenii.

Un capitol mai dificil în 
privința autorizărilor pe care le 
facem îl constituie instituțiile de 
sănătate - spitale, sanatorii, 
leagăne de copii, cămine de 
bătrâni. Cu amărăciune 
trebuie să spun că serviciul 
nostru de epidemiologie se 
confruntă cu situații neplăcute 
la spitalele din Valea Jiului, 
care încă nu au autorizații fie 
funcționare deoarece nu 
îndeplinesc toate clauzele 
prevăzute.

dr OTILIA SFETCU,

:â Hunedoara-Deva

autorizația sanitară de 
funcționare a unui obiectiv, a 
unei activități, se eliberează 
numai în urma unui control 
riguros, la fața locului, de către 
instituția noastră, a tuturor 
condițiilor igienico-sanitare, în 
vederea înlăturării oricărei 
posibilități de periclitare a 
sănătății populației.

- Nu mai puțin importante 
sunt controalele pe care le 
efectuați în teritoriu.

- Sigur că da. Noi avem 
obligația să efectuăm inspecții 
sanitare în societățile comer
ciale, în instituții, în unități de 
stat sau particulare, pentru a 
vedea dacă se respectă legea, 
clauzele din autorizațiile sani
tare pe care le-am eliberat, 
dacă documentele sunt vizate

anual, dacă nu se comit 
abateri de la obiectul de 
activitate, cum se mai 
întâmplă.

- Și când se întâmplă?...
- Urmează amenzile, fără 

menajamente, conform 
legilor în vigoare. Se merge 
până la închiderea unității pe 
o perioadă de timp, până la 
înlăturarea neregulilor.

- Cum acționează, dnă 
dr., ISP Hunedoara-Deva pe 
linia aplicării programului 
de imunizări ale populației?

- Este un alt capitol 
extrem de important și 
pentru instituția noastră, 
capitol căruia Ministerul 
Sănătății îi acordă atenția 
cuvenită. Scopul este bine 
definit: prevenirea, comba
terea, eradicarea - dacă este 
posibil - a unor boli 
transmisibile, cum sunt: 
tuberculoza, poliomielita, 
tetanosul, tușea convulsivă, 
hepatita virală de tip B. 
Pentru fiecare dintre acestea 
există scheme aprobate de 
minister privind vaccinarea. 
Vaccinurile sunt furnizate 
rețelei medicale din județ, ca 
și inspectoratului nostru.

Convorbire realizată de 
Dumitru GHEONEA 

__________ Sabin CERBU 
(Continuare în pag. 3)
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tvr i
7.00 Bună dimineața... de 

la Timișoara și București! 
9.05 Feriți-vă de măgăruș! 
(cs. pt. copii) 10.05 Viața ca 
în viață (s) 10.55 Viță veche 
(dramă SUA 1990) 13.00 JO: 
Patinaj artistic Program liber 
ales, masculin (d) 15.45 
Povești din copilărie d.a()
16.10 Scena politică (rez. I) 
17.00 Povestiri paranormale 
(s): „Mesaje de dincolo” 
18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks 
(s) 19.00 Teleenciclopedia 
20.00 Jurnal, meteo, săpt. 
sportivă 21.00 Efecte 
secundare (s,ep. 12) 21.50 
De la o glumă la alta... 
muzicală 23.00 Box Meci 
pentru titlul WBO la categ. 
semigrea

TVR 2
8.00 JO: Schi fond 15 km 

masculin (înreg.) 11.40 JO: 
Hochei Canada - Suedia (d)
14.15 Căderea vulturilor (s, 
ep. 2 15.10 Tradiții: ,,E 

^vremea șezătorilor” 15.35

DUMINICĂ
ÎS FEBRUARIE

TVR I
6.45 JO: Hochei Rusia -

Finlanda (d) 9.15 Colț Alb 
(d.a) 10.05 Ala-Bala, Porto
cala! (em. pt. copii) 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața 
satului 13.00 National Geo
graphic (do) 14.10 Atlas
14.40 Video-Magazin. Studio 
olimpic (rez. I, ora 16.00) 
18.00 Aladdin (d.a) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 55) 19.40 
Duminica sportivă 20.00 Jur
nal, meteo, 7 zile în România 
21.00 Oameni de tinichea (co. 
SUA ’87) 22.55 Studio 
olimpio (rez. II)

fVR 2
6.45 JO: Patinaj viteză 

1000 m bărbați; Bob 2 
persoane; Biatlon 7,5 km 
feminin (d, alternativ) 9.30 
Ferestre deschise 10.35 TVR 
lași 11.00 JO: Sărituri cu 
schiurile trambulină 120 m
(înreg.) 13.30 Patinaj artistic 
Dansuri, program original (d)
15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 

\J5.35 Dennis Pericol (d.a)

LUNI
16 FEBRUARIE

TVR I
9.00 JO: Hochei Canada - 

SUA (înreg.); Patinaj viteză 
1500 m feminin (înreg.) 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 JO: 
Patinaj artistic Proba de 
dans, program liber ales (d) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.30 Studio 
olimpic (rez. I) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 152) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.15 Baywatch (s, 
ep. 136) 22.15 Fețele
schimbării (talkshow) 23.15 
Studio olimpic (rez. II) 23.45 
Jurnalul de noapte 0.00 
Scena 0.30 Canary Wharf (s)

TVR 2
11.30 JO: Hochei Cehia - 

Rusia (d).15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Den
nis Pericol (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s, 
ep. 214) 17.40 Tribuna
partidelor parlamentare 

^18.00 Hei-Rup! Hei-Rap!

Dennis Pericol (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 122) 16.50 
Cristal (s, ep. 212) 17.35 Mo
ment folcloric 17.45 Serata 
muzicală TV 19.45 Jurnal 
muzical 20.00 Călătorie 
muzicală din Anzi până la 
Antarctica (do) 20.45 Patinaj 
artistic Proba masculină 
(înreg.) 22.30 Foc în noapte 
(dramă SUA 1993)

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei 

8.00 O iubire de neuitat (s/r) 
10.50 Cartonașul galben
12.30 Muzică populară 13.00 
Viață sălbatică (do) 13.30 
Model Academy (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Viața de 
la zero (s) 14.50 Poveștile 
prietenilor mei 15.30 Onyx 
By Request 16.30 între 
prieteni (em. pt. tineri) 17.30 
Club Hawaii (s) 18.00 Tarzan, 
stăpânul junglei (s, ep. 19)
19.45 Trenul mortii (f.a.SUA 
’93) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.00 
Arliss (s, ep. 16) 22.30 Beavis 
& Butthead (s) 23.00 Un 
adevăr dureros (thriller SUA 
1994)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: 

16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal js) 18.00 Alo, tu alegi! 
19.00 In plină acțiune (s) 
20.00 Ultimul tren. Totul 
despre întreprinderile mici și 
mijlocii 21.00 Fotbal 
Juventus - Sampdoria (d, 
Torino)

ANTENA
7.00 Știri 7.10 Tarzan, 

stăpânul junglei (s/r) 8.30 A 
treia planetă de la Soare (s/ 
r) 9.00 Connan (d.a) 9.30 O 
echipă fantastică (d.a) 10.00 
Animat Show (s) 11.10 
Controverse istorice (do)
11.40 Spirit și credință 12.10 
Vedeta în papuci 12.50 Calei
doscop 14.00 Descoperiri 
(do) 14.45 O femeie - un 
bărbat și jumătate 15.10 
Onyx Music - voci de legendă 
16.20 Viața de la zero (s) 
16.50 Club Hawaii (s) 18.15 
Mileniul III - Spaime, Iluzii, 
Soluții 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.45 O femeie 
puternică (dramă Canada 
1994) 21.30 Sparks (s, ep. 1, 
seria a ll-a) 22.00 Cape 
Canaveral (s, ep. 16) 22.50 
Infern la Osaka (f.p. SUA ’85)

19.10 O altă putere 19.40 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 36) 21.00 Patinaj artistic 
Dansuri, program liber ales 
(înreg.) 22.45 Pasiunea de a 
ucide (thriller SUA 1995)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

12.40 Orășelul fantastic (s/ 
r) 13.10 O iubire de neuitat 
(s, ep. 72) 14.0 Știrile amiezii 
16.00 Onyx-culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator
19.45 Pe viată și pe moarte 
(f.a.SUA 1988) 21.30 Știri
21.40 Omul cu o mie de fețe 
(s, ep. 1, seria a ll-a) 22.30 
Seducție (thriller SUA 1992)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Am întâlnit și 
români fericiți (r) 9.35 
Urmărire generală 10.30 
M.A.S.H. (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Din viața polițiștilor 
americani 14.45 Lumea 
filmului (r) 15.15 Maria (s)
16.15 Marimar (s, ep. 46) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și

Aventurile lui Teddy Ruxpin 
(d.a) 11.00 PRO Motor 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Baby 
Boom (s) 14.00 Generația 
PRO 16.00 Hercule (s) 17.00 
Xena - prințesa războinică (s)
17.45 PRO Fashion - mag. de 
modă 18.15 Fete de bani gata 
(s) 18.45 Te uiți și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 K-2 (f. Anglia 1992) 
22.00 Millennium (s, ep. 22) 
23.00 Știrile PRO TV 23.30 
NYPD Blue (s, ep. 21)

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 8.00 

Prieteni la cataramă (d.a) 
9.00 Nemuritorul (d.a) 10.00 
Inspectorul Gadget (d.a)
10.30 Dragonii zburători (d.a) 
11.00 Micul inginer (em. pt. 
copii) 11.30 Campionul (s)
12.30 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 14.30 în căutarea 
dreptății (s) 15.30 Em. spor
tivă 17.30 Universul cu
noașterii (do) 18.30 Lumea 
lui Dave (s) 19.00 Focus19: 
știri 19.30 Incursiuni în im
previzibil (s) 20.00 Misterele 
din New Orleans (s) 21.00 A 
Family of Spies (f.a.SUA 1990) 
23.00 Focus 23: știri 23.30 
Nightlife (horror SUA ’91)

PRO TV
8.30 Connan, aventurierul 

(d.a) 9.00 Lassie (s) 9.30 Su
per Abracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (s) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pauly (s)
13.30 Baby Boom (s) 16.00 
Lumea filmului 16.30 Efecte 
speciale (s) 17.15 Al șaptelea 
cer (s) 18.00 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 O 
viată ca în filme (thriller SUA 
1992) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Susan (s, ep. 22) 22.50 
Știrile PRO TV 23.20 Casa de 
gheată (f. Anglia 1997., p. I!)
1.15 Știrile PRO TV

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 9.00 Mic 

dejun cu Dan Andronic 11.00 
Incursiuni în imprevizibil (s/ 
r) 12.30 Marea aventură (do)
13.30 Răzbunarea Sfântului
(f.a.Anglia 1968) 16.00 Față în 
față la Hollywood (s) 16.30 
Din culisele modei (s) 17.00 
Videofashion (s) 17.30
Exploratorii (do) 19.00 Focus 
19: știri 19.30 Nimeni nu e 
perfect (s, ep. 9) 20.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
21.00 Vukovar (drama 

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 
Lucas (dramă SUA 1986) 
22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 40) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Audiența 
națională (talkshow)

PRIMA TV
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) 13.25 Flash - 
știri 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copii) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
43) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 16.55 Flash - știri 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, 
ep. 43) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 43) 20.00 Un alt început 
(s, ep. 9) 21.00 Christine 
Cromwell (f.a.SUA 1990, p. 
III) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow) 1.00 Colpo 
Grosso (show)

ACASĂ
9.00 Nimic personal (s/ 

r) 13.00 Buletin de Bucu
rești (f/r) 14.30 Omul mării 
(s., ep. 4,5,6) 17.00 Anto- 
nella (s) 18.00 Marielena (s. 
2 ep.) 19.30 Casper (d.a.) 
20.00 Domnului profesor, 
cu dragoste (f.Anglia 1967) 
de James Clavell cu 
Sidney Poitier, Judy 
Geeson 22.00 Marile 
povești de dragoste ale 
sec XX (do): “King Juan 
Carlos - Queen Sofia"; 
“King George - Queen 
Elisabeth” 22.30 O femeie 
independentă (s. ultimul 
ep.) 23.15 Info Channel

PRO TV - DEVA
06.10-06.25 Desene ani

mate 06.25-06.45 Oameni 
de milioane (r) 06.45-07.00 
Știri locale Deva (r) 21.55- 
22.00 Retrospectiva 
săptămânii

ANTENA VDEVA
08.00-08.15 Știri(r) 

10.10-10.20 7 zile fără 
comentarii (r) 14.10-16.00 
Sport 17.00-17.10 Săptă
mâna pe scurt 23.00-24.00 
Rondul de noapte

Iugoslavia 1995) 23.00 Fo- 
cus 23: știri 23.30 Gardă de 
corp (s, ep. 5)

ACASĂ
9.00 Știri sportive 9.30 

Lumea sportului 10.30 Rro 
Volei Show, Brașov '98 
11.00 Fotbal american 
Superbowl XXXII 11.20 
Baschet NBA (r) 14.30 FIFA 
mag. 15.00 Fotbal: Italia 
rez. 15.50 Fotbal II Calcio 
(d) 17.45 NBA Action 18.15 
Topul celor mai frumoase 
goluri europene 19.00 Faza 
zilei 19.30 D.a. 20.00 Arhiva 
neagră (s) 20.45 Inco
ruptibilii (s) 21.30Marile 
bătălii ale celui de-al doilea 
răzb. mond. 22.30 Calea 
spre fericire (s. ep.1)

PRO TV - DEVA
07.00-07.40 No comment 

(r); Vorbiți aici (r) 07.40- 
08.50 „Ghici cine bate la 
ușă?” (r) 08.50-09.00
Retrospectiva săptămânii 
(r) 22.00-22.05 Știri Deva 

ANTENA l-DEVA
10.00-10.10 Săptămâna 

pe scurt (r) 10.10-10.30 Pro- 
gram folcloric___________ y

ACASĂ TV
9.00 Info Channel 14.00 

Dragoste și putere (s/r) 
15.00 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea răzb. mond. (r) 
16.00 Fotbal (rez.) 17.00 
Antonella (s) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a.) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: 
Sand Pebbles (f.a.SUA 
1966)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Retrospectivă 
(știri Deva) (r) 10.10-10.30 
Program comercial 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 Program comercial 
PRO TV Deva 22.05-22.15 
Știri locale

ANTENA l-DEVA
17.00-17.45 Sportul 

hunedorean 17.45-18.00 

Știri locale 19.30-19.45 Știri 
locale (r) y

Perioada 14- 16 februarie
□ BERBEC (21.III - 20.IV)

Aveți chef de sport sau dru
meție. întâlnirea cu o persoană 
pe care nu ați văzut-o de mult 
timp vă deconectează. Vreți să 
faceți cheltuieli exagerate. 
Profitați de popularitatea dv 
spre a vă face alte relații. Luni 
vă surprinde o vizită dar vă 
descurcați. Primiți un cadou.
□ TAUR (21.IV - 2 l.V)

Pregătiți-vă pentru o zi mai 
deosebită, mai dinamică și 
plină de inițiative. Duminică fiți 
atent la intrigile ce se țes în 
jurul dv și păstrați tăcerea 
asupra modului în care puteti 
să-i demascați pe intrigant!. 
Deși practica e punctul dv forte 
ar fi bine să vă rezumați doar la 
activități intelectuale.
□ GEMEM (22.V - 22.VI)

Sunteți solicitat într-o 
problemă de familie. încercați 
să stați de vorbă, căci sunteți 
cam deprimat. Duminică s-a’r 
putea să faceți o surpriză 
copiilor, bucuria lorfăcăndu-vă 
să uitați toate relele. Dușmani 
ascunși încearcă să vă prindă 
în capcană. Din fericire sunteți 
inspirat și le dejucați planurile.
□ RAC (23.VI - 23.VII)

Ați face multe dar n-aveti 
stare.' Mai bine relaxați-vă întâi 
ca să aveți spor la treabă. 
Duminică încercați zadarnic să 
scăpați de niște drumuri. Din 
fericire tot răul e spre bine. La 
serviciu predarea unor lucrări 
nu mai suportă amânări. O pro
blemă de sănătate se rezolvă în 
mod neașteptat.
□ LEU (24.VII - 23.VIII)

Dacă doriți o diminuare a 
problemelor în plan senti
mental renunțați la o soluție 
imediată. O femeie este plăcut 
surprinsă de calitățile dv, dar 
nu dorește să vă arate acest 
lucru. Luni aveți ocazia să 
cunoașteți o persoană bine 
poziționată social. Dacă sunteți 
atent la ce vorbiți puteți conta 
pe sprijinul ei într-o chestiune 
delicată.
□ FECIOARĂ (24.VIII - 22.IX)

Sunteți deosebit de sensibil 
la problemele legate de casă și 
familie. Atenție la felul de a 
vorbi. Duminică, ideile vă sunt 
excelente dar corectitudinea dv 
lasă de dorit. Gândiți-vă bine 
înainte de a face ceva, altfel o 
să vă pară rău. La serviciu 
lucrurile merg binișor. Ar trebui 
să vă ocupați mai mult de 
sănătatea dv.
□ BALANȚĂ (23.IX - 23.X)

Cheltuielile șl treburile 
domestice nu pot fi amânate. 

\Dar aveți eficiență maximă.

ANUL TIGRULUI PENTRU MAIMUȚĂ
In acest episod, previziunile 

pentru anul tigrului îi interesează 
în mod deosebit pe cei născuți 
sub semnul zodiacal al maimuței, 
adică nativii din perioadele 
cuprinse între anii:

02.02.1908 - 21.01.1909 
20.02.1920 - 07.02.1921 
06.02.1932 - 25.01.1933 
25.01.1944 - 12.02.1945 
12.02.1956 - 30.08.1957 
30.01.1968 - 16.02.1969 
16.02.1980 - 03.02.1981 
04.02.1992 - 22.01.1993 

X
Maimuța este semnul celor 

capabili a inventa și improviza, al 
omului de acțiune. Poate rezolva 
cu maximă ușurință probleme 
complicate și învață foarte 
repede. înclinațiile sale sunt către 
filologie și lingvistică dar va avea 
succes în orice domeniu și-ar 
alege.

în raport cu ceilalți își acordă 
sieși prea mult respect, 
diminuându-l, evident, pe cel 
datorat altora.

Persoana născută sub acest 
semn nu este numai norocoasă 
și deșteaptă ci și neobosită.

Obiectivitatea este ceva cu 
care se hrănește dar nu are de 
fapt nici o importanță pentru ea 
dacă îi sunt aproape sau nu, 
metodele. Nu acceptă decât o 
singură sancțiune, aceea pe care 
și-o administrează singură.

Tipul acesta de oameni poate

Duminică lăsați lucrurile cum 
sunt și relaxați-vă câteva ore 
în natură. O mare realizare vă 
va bucura în mod deosebit. 
Niște vești din partea unor 
rude îndepărtate vă vor pune 
pe gânduri. Căutați pe cineva 
cu care să discutați unele 
evenimente.
□ SCORPION (24.X-2 LXI)

Preocupările artistice vă 
distrag atenția de la aspecte 
neplăcute. Ca să nu aveți pro
bleme cu stomacul, duminică 
fiți atent ce mâncați. în rest 
scrisul, cititul ori un spec
tacol sunt activități potrivite 
stării dv de spirit. Suspi
ciunile dv pot face mult rău 
așa că evitați să le formulați.
□ SĂGETĂTOR (22.XI - 20.XII)

Dacă plecați la drum 
verificați întâi mașina. Aveți 
un sentiment de nerealizare 
afectivă pe care ar trebui să-l 
depășiți. Așteptați musafiri și 
vă anunță că nu mai vin, ceea 
ce vă enervează tare. Ar 
trebui să fiți mai înțelegător. 
Luni vă resimțiți după ziua 
precedentă și âr trebui să 
faceți o cura de dezintoxicare, 
să vâ relaxați.
□ CAPRICORN (21.XII - 19.1)

Vă puteți folosi îndemâ
narea în mici reparații casnice 
sau puteți să faceți o acti
vitate intelectuală. Duminică 
vi se fac mai multe propuneri, 
dar nici una ademenitoare. 
Șansele de câștig sunt 
limitate, deci fiți prudent. 
Sănătatea nu vă permite să 
faceți eforturi deosebite. Dacă 
aveți o datorie nu așteptați să 
fiți invitat să o plătiți.
□ VĂRSĂTOR (20.1-18.11) ’

Vă tentează schimbările 
în viața sentimentală. Un 
câștig important vă intră în 
buzunar, nu pentru mult timp, 
însă. Duminică aveți impresia 
că partenerul de viață vă pune 
piedici și asta va irită. La 
slujbă primiți o veste bună, 
ceea ce vă ameliorează starea 
de spirit. Niște musafiri vă fac 
să petreceți după-amiaza de 
luni depănând amintiri.
□ PEȘTI (19.II - 20. III)

Dacă i-ați da ocazia 
persoanei iubite să vă spună 
ceea ce dorește veștile 
primite v-ar bucura. Sunt 
posibile neînțelegeri în fami
lie pentru un teren. 
Schimbarea dorită în viața dv 
s-ar putea produce. Fiți 
prudent. Relația cu șefii e 
bună luni și așa reușiți să vă 
puneți ideile în practică. > 

încheia cu succes orice 
afacere.

își gospodărește foarte 
bine banii.

Femeia-maimuță este tipul 
starului. Puțini oameni rămân 
insensibili la frumusețea și 
drăgălășenia ei. Bună colegă în 
orice grup. Este adepta dru
mului propriu în viață și mai 
ales un bun judecător de 
caractere.

în rezumat, este o perso
nalitate foarte complexă.

X
Pentru maimuță, anul 

tigrului 1998 va fi un an foarte 
instabil în care va fi vulnerabilă 
la atacurile inamicilor și poate fi 
forțată să fugă, să muncească 
pentru alții sau să împrumute 
bani de la alții.

Un an în care trebuie să-și 
evalueze resursele și să se 
stăpânească de la a investi în 
vreo acțiune sau aventură.

X
Episodul următor este 

destinat nativilor cocoș, adică 
celor născuți în perioadele 
cuprinse între anii:

22.01.1909 - 09.02.1910 
08.02.1921 - 27.01.1922 
26.01.1933 - 13.02.1934 
13.02.1945 - 01.02.1946 
31.01.1957 - 17.02.1958 
17.02.1969 - 05.02.1970 
04.02.1981 - 22.01.1982 
23.01.1993 - 09.02.1994
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ÎM COMPLETAREA... EXEOfflWLW SFIDARE LA NIVEL ÎNALT
Mai sobru și îngrijorat de 

data aceasta, pentru că 
purceaua este moartă in 
coteț, nu arogant și flegmatic 
ca altă dată, premierul Victor 
Ciorbea și-a prezentat noii 
miniștri care vin să 
completeze executivul. Nu le 
contestă nimeni calitățile dacă 
ei fac parte din cei 15 mii de 
specialiști ai coaliției, mai ales 
că ei sunt înșcoliți pe la școli 
înalte și știu multe limbi 
străine, ceea ce - după cum 
afirmau susținătorii - nu s-a 
întâmplat la guvernarea 
anterioară când era nevoie de 
translatori.

Trecând peste aceste 
amănunte cu toate că până 
acum s-au schimbat 18 din 
cei 29 de miniștri și în ciuda 
afirmațiilor dlui Diaconescu, 
potrivit cărora,,un guvern mai 
bun nu există", iată că 
gerontocrația dorește să 
primească și să întinerească 
o garnitură ce s-a uzat, cu 
toate că între cei plecați (prin 
retragerea PD de la 
guvernare) și cei veniți nu se 
știe cu exactitate care au fost 
sau sunt cei mai valoroși, că 
una este să fii deștept cu 
diplomă sau om de catedră și 
alta să ai calități manageriale, 
de gospodar al treburilor țării. 
Susținându-i , pe noii 
guvernanți, vestitul domn 

Țepelea, care-și promovează 
cu consecvență rubedeniile 
prin posturi înalte devenite 
subit vacante, a cerut să avem 
răbdare până ce noii promovați 
se vor roda și numai după 
aceea se vor putea culege 
roadele, dacă ar mai fi ceva de 
cules, nu? Cu toate că perma-

/ \ 
... Viteza și
capacitatea 

cerute de 
^reformă y 
nent ni se dau asigurări că 
miniștrii lucrează câte 14-16 
ore pe zi (sacrificându-se astfel 
în van, deoarece rezultatele 
practice nu se văd), că se face 
mereu macrostabilizare, dar 
poporul o duce tot mai rău, 
neavând ce pune în farfurie, 
vedem că acum nici 
împrumuturile străine nu-și mai 
prea fac, efectul mult dorit și 
așteptat. Vârându-și adânc 
coada pe unde vrea, iată că 
Necuratul tulbură imprevizibil 
apele și între PNȚCD și PNL, 
între fostul și actualul ministru 
al finanțelor, primul acuzându-l 
pe succesor că a scumpit 
nejustificat benzina și motorina, 
ceea ce a determinat sporirea 
în lanț a prețurilor celorlalte 
produse. Dând dovadă de fair- 

play, potrivit protocolului 
încheiat, PD-ul a stat în 
banca sa, neluând nici un fel 
de poziție și necomentând, 
fapt fără precedent în cadrul 
coaliției, față de schimbarea 
produsă în guvern, consi
derând probabil că și tăcerea 
poate fi un răspuns. Călău
zită probabil de principiul 
după care ,.schimbările cât 
mai dese aduc marile 
succese", puterea începe să- 
și facă un titlu de 
performanță din practică de 
a schimba garnitura la orice 
seism, până ce va ajunge 
probabil să-i rezolve pe toți 
cei 15 mii de specialiști, să 
ne arate fiecare ce poate 
face de dragul sacrificiului 
pentru popor. Dacă ei și-ar 
pune osul la treabă și capul 
la contribuție, iar dl 
Thompsen, care-și ia doc
toratul în reforma româ
nească, ar fi scutit de 
asemenea eforturi, poate că 
am putea să ne așteptăm la 
ceva mai bun pentru țară și 
pentru noi toți. Deși au fost 
validați de către parlament, 
se tot fac auzite voci și ecouri 
potrivit cărora se așteaptă, 
totuși, o schimbare a pre
mierului, care n-are viteza și 
capacitatea cerute de 
realizarea reformei.

Nicolae TÎRCOB

(Urmare din pag. 1)

Unde se vor duce acești 
bani? în principal în sporuri 
salariale, achiziționări de 
autoturisme, cheltuieli de 
protocol, deplasări în 
străinătate, dotări cu 
telemobile și birotică, 
condiții îmbunătățite de 
cazare și transport, creșteri 
de personal la nivel central 
și în teritoriu.

SPECIALIȘTII AGRICOLI
(Urmare din pag. 1)

Având în vedere și 
condițiile precare în care-și 
desfășoară activitatea 
specialiștii agricoli (cu 
birouri improvizate pe la 
primării, fără mijloace de 
deplasare în localitățile 
dispersate și fără mijloace 
proprii de comunicare) - 
categorie de salariați cu im
pact direct asupra sprijinului 
acordat producătorilor 
agricoli din sectorul privat 
(care în județul nostru are o 
pondere de peste 90 la sută), 
asupra producțiilor agricole 
în general, în comunicat se 
afirmă că în caz de

Nu negăm necesitatea ca 
parlamentarii, guvernanții să 
aibă salarii mai mari decât 
alte categorii de salariați ai 
statului - ținând seama de 
importanța și volumul lor de 
muncă, de imperativul 
prezentării onorabile la 
întrevederi cu omologi din 
alte țări -, însă nu sfidătoare 
în raport cu marea masă a 
populației, nu hotărâte în 
disprețul legii, și mai ales nu

nesotuționare a celor 
solicitate se va recurge și ia 
celelalte forme de luptă 
sindicală, culminând cu 
greva generală. Acțiunile 
revendicative sunt progra
mate pentru perioada când 
se face distribuirea și 
valorificarea cupoanelor 
agricole, întocmirea balanței 
fondului funciar și au loc alte 
acțiuni decisive pentru 
soarta producției agricole. 
Pentru a se aprecia cum se 
cuvine fiecare profesie, 
trebuie înțeles că omul când 
e bolnav se duce la spital, cel 
ce trebuie să învețe merge la 
școală, cel ce se roagă se 
duce la biserică, iar ce! ce 

în această etapă de gravă 
criză economică și socială 
a țării, de adâncire a 
sărăciei și accentuare a 
nemulțumirilor.

Este și dovada scăderii 
încrederii oamenilor în 
aleșii lor, care le-au 
abandonat interesele, a 
lehamitei crescânde, a 
pierderii speranței. Cine se 
sacrifică în continuare? Și 
cât timp?

face producție agricolă are 
nevoie de știință agricolă, 
de consultare cu spe
cialistul în domeniu.

în același timp, este de 
menționat că F.S.U.S.A.R. 
susține acțiunile și 
demersurile personalului 
din sectorul de cadastru 
agricol, din rețeaua de 
reproducție și selecție a 
animalelor, rețeaua sanitar 
veterinară, precum și a 
tuturor categoriilor de per
sonal bugetar legate de 
aplicarea unui sistem de 
salarizare nediscrimi
natorie, luând ca bază de 
calcul nivelul salariului 
mediu brut pe economie.

DOREL SPARIOS - un virtuoz al 
taragotului și saxofonului
Recent a apărut caseta 

audio „Zori de zi’’, avându-i 
ca autor pe Dorei Sparios, 
artist trăitor în municipiul 
Hunedoara, un virtuoz ai 
taragotului și saxofonului, 
veritabil mesager al 
inegalabilului nostru folclor.

O pertinentă invitație ia 
ascultarea acestei casete 
ne-o oferă profesorul și 
dirijorul Vasile Mo/odeț, 
directorul Centrului de 
Creație Populară a! jude
țului Hunedoara care, 
cunoscând prodigioasa 
carieră a artistului, de-a 
lungul căreia a colindat cu 
succes scenele Europei, 
menționează pe coperta 
casetei: „De la Linele hune- 
dorene. Țarinile din Zarand, 
Ardeteneie si jocurile de doi 
din Banat, trecând prin 
Bihor și Maramureș ia 
Horele și Sârbele din 
Moldova. DOREL SPARIOS 
parcurge o călătorie 
folclorică de multă finețe și 

mare virtuozitate.” Și ta 
toate aceste spuse, 
maestru! de dans, de ia 
aceeași instituție de 
cultură, domnul Mircea 
Ocoș, ce l-a însoțit pe ar
tist în numeroase turnee, 
adaugă inspirat: „ Un bun... 
interpret? Da! Un bun 
dirijor? Da! Un virtuoz ai 
taragotului? Da! (...)’’

Apariția casetei în
deamnă pe iubitorii melo
sului popular instrumental 
să participe ia evenimentul 
cultural-artistic hunedo- 
rean pe care-i constituie 
lansarea casetei audio 
„Zori de zi" în stațiunea 
Vața-Băi, duminică, 15 
februarie, la orele amiezii, 
în sala ce -găzduiește 
Adunarea Generală a 
membrilor secției naționale 
/. O. V. (organizație interna
țională de folclor) Deva - 
România.

Petrișor CIOROBEA

f > Sâmbătă la târg
Potrivit tradiției în cea 

de-a doua sâmbătă din 
fiecare lună, multă lume 
din împrejurimile Șoimu- 
șului, inclusiv din Deva, are 
frumosul obicei de a se 
întâlni la locul de acum 
știut pentru a lua pulsul 
prețurilor la animale și la 
mărfuri. Cu siguranță că 
animația specifică micilor 
tranzacții și afaceri se va 
întâlni și de această dată la 

^cote ridicate. (N.T.)

> 20.000.000de \ 
lei amendă

Cu puțină vreme în 
urmă, S.C. Țara Hațegului 
S.A. Hațeg a fost “taxată” 
de comisari ai Gărzii 
Financiare Hunedoara cu 
o amendă de 20.000.000 
de lei. Cauze: nu au fost 
respectate prevederile 
Ordonanțelor Guvernului 
19/1996 și 26/1997. De 
fapt este vorba de 
depășirea plafonului în 
numerar și altele. (V.N.).

.■■■....-.■rJ SAPTAMANA
Cupa de iarnă la tenis de câmp

în organizarea D.j. T.S. și a Asociației sportive A.S. 
"Gaia’’ Deva, în Sa ia Sporturilor din Deva, sâmbătă și 
duminică se desfășoară Cupa de iarnă ia tenis de câmp la 
care participă copii ctg. 8-10 și 11-12 ani, fete și băieți. 
Sâmbătă, competiția începe de la ora 8,00. (S.C.)

Meciuri amicale de fotbal
în cadrul programului de pregătire pentru retur, 

sâmbătă de la ora 11,00, Corvinui Hunedoara joacă cu 
Gloria Reșița. în aceeași zi, Vega Deva va juca cu A SA 
Aurul, la Brad și Minerul Certej se va deplasa la Teliuc 
pentru un meci de verificare cu Minerul din localitate. (S. C.)

(Urmare din pag. 1)

Nouă ne revine și obligația 
verificării modului în care se 
efectuează vaccinările în 
teritoriu. Din șase în șase luni 
întreprindem anchete "de 
acoperire vaccinală", cu care 
prilej luăm eșantioane, 
îndeosebi de la copii, spre a 
ne convinge dacă vaccinările 
s-au făcut la timp și la toate 
persoanele care trebuiau vac
cinate.

- Ținând cont de im
portanța și volumul activității 
inspectoratului, v-am întrebă, 
dnă dr., dacă dispuneți de o 
dotare corespunzătoare cu 
aparatură, instrumentar, 
substanțe pentru laborator?

- In general, avem apa
ratura strict necesară efectuării 
analizelor de laborator. însă 
dacă avem în vedere exigen
țele crescute ale operativității 
și calității și în domeniul nostru, 
necesitatea unei aparaturi

^performante, nu ne putem

Igienă și sănătate, preocupări și rezultate
declara mulțumiți. Nu sunt 
fonduri,_ primim banii “cu 
pipeta”. în anul trecut ni s-au 
alocat 300 de milioane de lei 
pentru a achiziționa aparatură 
medicală. Sumă modică, dacă 
ne raportăm la cerințele 
noastre, dar mai ales la prețuri. 
Un exemplu: un autoclav costă 
80 de milioane de lei. Noi am 
avea nevoie de cinci bucăți. Nu 
am putut cumpăra decât unul, 
într-adevăr performant, pentru 
laboratorul de toxicologie.

- Ce ați introdus nou în 
activitatea instituției în anul 
trecut, ce ați realizat în mod 
deosebit?

- Din dorința de a-i spijini pe 
solicitanții de autorizații sani
tare, am stabilit, ca docu
mentele necesare pentru 
eliberarea acestora să poată fi 
depuse nu doar la sediul din 
Deva, ci și la laboratoarele 

noastre din Brad, Hunedoara 
și Petroșani, eliminând 
drumurile costisitoare la Deva 
ale agenților economici, ale 
persoanelor fizice care ne 
solicită aceste servicii. în 
același timp, am încercat să 
îmbunătățim colaborarea între 
secții, între diversele spe
cialități, pentru că, în fond, toți 
avem același scop: ridicarea 
calității, creșterea operativității 
serviciilor noastre.

- Pentru că nu suntem 
prea departe de începutul 
anului, v-am ruga, dnă dr., să 
ne spuneți ce v-ați propus să 
întreprindeți pentru ca unele 
boli care continuă să se 
transmită în familii, chiar în 
colectivități, să fie combătute, 
eradicate?

- în atenția noastră stă în 
permanență prevenirea îmbol
năvirilor în colectivități, inter

venind cu maximă opera
tivitate în cazul declanșării 
unor epidemii. în acest scop, 
desfășurăm cu regularitate 
controale în cantine, bucătării, 
laboratoare de cofetării, 
carmangerii, abatoare, adică 
peste tot unde se prepară 
produse culinare, unde se 
pregătește și se servește 
masa. Aceeași supraveghere 
continuă o exercităm și în 
stațiile de tratare a apei 
potabile și în rețelele de 
distribuire a ei de la producător 
la consumator.

La fiecare sfârșit de an ne 
confruntăm cu trichineloza. Cu 
toate eforturile noastre de a 
face larg cunoscute urmările 
grave ale acestei boli asupra 
organismului omenesc, 
mergând până la decesul 
bolnavului, nu am reușit să-l 
facem pe fiecare cetățean care 

taie porcul să înțeleagă 
necesitatea examenului 
sanitar-veterinar.

Probleme deosebite de 
rezolvat în acest an sunt mai 
ales cele ce privesc 
alimentarea cu apă potabilă. 
Mă refer la măsurile ce trebuie 
întreprinse pentru protejarea 
sursei de apă din Retezat, mai 
concis de la barajele lacurilor 
de acumulare, unde se menține 
un grad de poluare ridicat, 
datorat iresponsabilității unor 
locuitori din satele învecinate, 
dar și la măsuri vizând 
îmbunătățirea dotării și 
modernizarea stației de tratare 
a apei de la Sântămăria Orlea.

Ne preocupăm, în același 
timp, de rezolvarea situației 
așa-ziselor rampe de depunere 
a gunoaielor menajere, aflate 
într-o postură greu de acceptat; 
în prezent, nici o rampă de 

depozitare nu a putut fi 
autorizată de către ins
pectoratul nostru, neînde
plinind nici o condiție 
minimală de protecție a me
diului. în aceeași ipostază se 
află transportul gunoiului de la 
punctele de precolectare la 
rampele de neutralizare, 
neasigurându-se un transport 
ritmic, cu autovehicule special 
destinate acestui scop.

în atenția noastră se află 
și aplicarea Ordinului M.S. nr. 
536/1996 care reglemen
tează amplasamentele 
abatoarelor și carmangeriilor.

Doresc să precizez pentru 
cititorii ziarului “Cuvântul liber”, 
pentru toți locuitorii județului, 
că Inspectoratul Județean de 
Sănătate Publică, prin 
personalul său, va supra
veghea permanent respec
tarea regulilor igienico-sani- 
tare, prevenirea îmbolnăvirilor, 
va interveni prompt, eficient, în 
cazul declanșării unor epidemii 
ori stări accidentale.
_ _ _____ „ >
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Deputății au adoptat cu modificări 
raportul de mediere la legea 

bancară
Camera Deputaților a adop

tat, cu modificări, raportul Co
misiei de mediere a celor două 
Camere referitor la proiectul legii 
bancare. Textele rămase în diver
gență între Camera Deputaților și 
Senat vor fi soluționate într-o 
ședință comună.

Astfel, deputății au optat 
pentru varianta Camerei, care 
prevede că persoanele care 
conduc băncile trebuie să fie 
licențiate în științe economice 
sau juridice și să fi lucrat cel 
puțin cinci ani în activitatea 
financiar-bancară. Textul Comi
siei de mediere, care nu a fost 
acceptat de deputați, stabilea 
că șefii băncilor trebuie să fie 
doar licențiati.

O altă prevedere accep
tată de Comisia de mediere și 
eliminată de către deputați se 
referă la faptul că băncile își 
pot majora capitalul social și 
prin rezervele din influențele 
de curs valutar, aferente apre

I în premiera națională, un transplant partial de rinichi• •
1 Medicii de la Clinica de uro- 
| logie din Cluj au reușit în pre- 
I mieră națională un transplant 
. parțial ce rinichi, transmite PRO 
I TV Cluj. Dumitru Vasiu trebuia să 
| doneze fratelui său un rinichi,
■ deoarece acesta suferea de in-
■ suficiență renală și nu mai tolera 

cierii disponibilităților în valută, 
reprezentând capitalul social 
în valută. Conform celor adop
tate, prin lege se va putea 
autoriza desfășurarea acti
vității bancare și de către alte 
persoane juridice.

Deputății au aprobat vari
anta Senatului, care prevede că 
băncile pot desfășura operațiuni 
de leasing financiar doar prin 
societăți distincte constituite în 
acest scop. Totodată, băncile 
pot derula activități specifice 
pieței de capital tot prin societăți 
distincte, nu prin filiale.

Tot în formularea Senatului 
a fost adoptat și textul conform 
căruia Banca Națională va deci
de cu privire la autorizarea func
ționării unei bănci în termen de 
cel mult patru luni de la data 
primirii documentelor.

Membrii consiliului de admi
nistrație al unei bănci, precum și 
persoanele care participă la 
activitatea acesteia sunt obli

dializa. în urma analizelor, medicii 
au constatat că donatorul avea un 
singur rinichi în formă de pot
coavă astfel încât unica posibi
litate era de a încerca să des
prindă o parte din rinichi pentru a 
o transplanta. Operația a durat 
opt ore, iar în prezent ambii pa- 

gate să păstreze secretul 
profesional. Informațiile privind 
sumele depuse și operațiunile 
efectuate pe numele persoa
nelor fizice și juridice vor fi 
transmise numai titularilor sau 
reprezentanților lor legali. în 
cauzele penale, aceste infor
mații vor putea fi transmise 
numai la cererea scrisă a pro
curorului sau a instanței jude
cătorești.

Deputății au renunțat la pro
pria lor variantă prin care BNR 
era abilitată să suspende exerci
tarea dreptului de vot atașat 
acțiunilor deținute de acționarii 
semnificativi pe care aceasta îi 
consideră că au o influență "în 
detrimentul unei conduceri pru
dente și sănătoase".

în acest caz, BNR putea să 
ordone acționarilor vânzarea 
acțiunilor lor.

Raportul de mediere a fost 
adoptat, joi, fără modificări, și 
în Senat.

cienți se află într-o stare exce- 1 
lentă. Profesorul Mihai Lucan, | 
coordonatorul echipei de me- I 
dici, afirma că operația a fost ! 
realizată pentru prima oară în I 
România și este efectuată foar- | 
te rar în străinătate datorită difi- ■ 
cultății ei.

Pil

Mai puțin cunoscută com
parativ cu Agapia, Văratec 
sau Neamț, cu care se înve
cinează, este mănăstirea 
Secu. Aici am ajuns de pe 
șoseaua ce leagă Tg. Neamț 
de Pipirig în dreptul Braniștei, 
lângă ramificația către Mă
năstirea Neamț, străbătând 
apoi poieni întinse, printre 
arbori seculari, apa Ozanei și 
culmile împădurite ce înso
țesc albia pârăului Secu.

Prima impresie avută a 
fost de fortăreață. Zidurile 
înconjurătoare sunt puter
nice, iar curtea mănăstirii cu 
acareturile au o înfățișare 
severă. Totul este ordonat 
perfect: prin gangul boltit al 
turnului-clopotniță se pătrun
de în curtea centrală a mă

I

năstirii. Pe laturile curții, în

formă de patrulater, se înșiră 
clădirile chiliilor, cu parter și 
etaj. în centru se află biserica 
albă, masivă, cu turle mai 
late, mai greoaie decât la bi
sericile moldovenești, având 
siluete muntenești, contempo
rane. Doar doi brazi imenși 
îndulcesc puțin nota generală 
de austeritate.

Istoria mănăstirii începe în 
mijlocul sec. al XVI-lea când 
Zosima, primul ctitor, a înfiin
țat la Secu un schit cu o bise
rică de lemn. La 1602, Nistor 
Ureche, tatăl lui Grigore Ure
che, atras de frumusețea lo
curilor, înalță biserica și zidu
rile de piatră ale mănăstirii 
Secu de astăzi.

în contradicție cu severi
tatea exterioară se află inte
riorul bisericii. Pictura și mobi- 

7*

Herul de astăzi sunt rezultatul 
renovărilor din 1821. Pe pe
reții nișelor se păstrează sin
gurele fragmente din pictura 
inițială care, probabil, a îm
podobit întreg spațiul interior. 
Naosul impresionează prin 
tâmplăria bogat sculptată și 
prin policandrele străluci
toare, uriașe, cu 8 brațe, cu 
sfeșnice de alamă. Icoanele 
sunt făcute din sculpturi relie
fate, poleite cu aur, apoi îm
brăcate în argint.

Colecția bogată în obiecte 
cu valoare istorică și artistică a 
mănăstirii se află în clădirile 
vechi. Ea constituie o atracție 
specială și prin faptul că și-a 
păstrat aproape toate vechile 
odoare. Printre ele se află nu
meroase broderii, cruci de lemn 
sculptate, argintărie, evanghelii 
cu scoarțele din argint. Din 
1602 provine o nebedeniță 
brodată pe mătase în fir de aur 
și bătută cu mărgăritare. O 
Artemis de mătase, dăruită de 
Hatmanul Gavril, a fost creată 
în 1664, iar un chivot de argint 
suflat cu aur, lucrat în filigran, a 
fost donat de Safta Brînco- 
veanu, la 1842.

Impresionați de astă dată 
mai mult de istorie și artă, 
poate și pentru că nu am avut 
norocul să avem un ghid, am 
plecat spre meleagurile Su
cevei, să vizităm altă celebră 
mănăstire: VORONEȚ.

/na JURCONE

| ACORD RUSOHRAKIAN ASUPRA j 
! ECHIPAMENTELOR "SENSIBILE" !
• Inspectorii Națiunilor U- 
I nite din Irak au descoperit o 
| serie de documente care se 
| referă la un acord care datea-
■ ză din 1995, între Rusia și 
! Irak, referitor la vânzarea că- 
I tre această țară de echipa- 
I mente ce ar putea fi folosite la 
| fabricarea de arme biologice,
■ anunță cotidianul "Wastțing-
■ ton Post", citat de AFP.
■ Chiar dacă nu se știe si- 
I gur dacă echipamentele au 
I fost livrate, acordul nu este 
| decât unul dintre elementele 
| care dezvăluie cooperarea 
I dintre Rusia și Irak, preci-
■ zează ziarul, care susține că
• deține aceste informații din 
| "surse informate".
| Aceste presupuse acor- 
| duri ruso-irakiene îi ingrijo- 
I rează pe oficialii americani și 
J ar putea duce la o interpre- 
I tare diferită a recentelor efor

Evaziune fiscală
Comisarii Gărzii Financiare Centrale au stabilit că, în prima lună 

a anului 1998, evaziunea fiscală în România a fost de 109,2 miliarde 
de lei.

în raportul Gărzii se precizează că din această sumă au fost 
recuperate 14,3 miliarde de lei.

în luna ianuarie, au fost controlați 6455 de agenți economici. 
Valoarea amenzilor depășește 9 miliarde de lei, iar 15 directori 
generali și 12 directori executivi au fost sancționați administrativ.

Sumele sustrase de la plata impozitelor și taxelor însumează 95,3 
miliarde de lei. Comisarii Gărzii au confiscat bunuri, lei și valută, în 
valoare totală de 4,8 miliarde de lei.

Un număr de 53 de cazuri se află, în prezent, în cercetare sau 
judecare penală, informează raportul Gărzii Financiare Centrale.

turi diplomatice ale Rusiei de I 
a ajuta Bagdadul, adaugă I 
"Washington Post". |

Documentele descoperite | 
de inspectorii ONU anul trecut ■ 
descriu lungile negocieri care ! 
au avut loc pe marginea acor- I 
dului ruso-irakian, în valoare | 
de mai multe milioane de do- | 
lari, inclusiv discuțiile care au j 
avut loc la șase luni după ce . 
mai multe achiziții irakiene au J 
făcut comunitatea internațio- I 
nală să bănuiască Bagdadul | 
că ar dori să se doteze cu | 
arme chimice și biologice. j

Sursele cotidianului ame- . 
rican afirmă că serviciile de ■ 
inforrpații americane i-au aver- I 
tizat pe oficialii ONU că rușii îi | 
spionează pe membrii Co- | 
misiei ONU însărcinate cu | 
supravegherea dezarmării | 
Irakului (UNSCOM), atât la ■ 
New York, cât și în străinătate. I

Fiul președintelui 
slovac a fost

Primul om care a 
cucerit Everestul 

suferă de o infecție 
pulmonarăextrădatul Germania

tive de produse textile înFiul președintelui slov,ac, 
Michal Kovac junior (36 de 
ani), plasat în arest preventiv 
din 4 februarie în Cehia, a fost 
extrădat joi în Germania, 
transmite AFP. Kovac junior, 
pe numele căruia a fost emis 
la Munchen, în martie 1995, 
un mandat de arest interna
țional pentru escrocherie, a 
fost predat autorităților ger
mane joi dimineața.

Justiția germană bănu
iește că fiul președintelui 
slovac ar fi implicat într-o 
afacere frauduloasă, între 
1991 și 1992, de vânzări fic-- _______________

■
■
■
î Autoritățile de la Groznîi
■ au acuzat Rusia că pregă- 
J tește un plan pentru a pro-
■ voca artificial un cutremur de 
J pământ în Cecenia, care să
■ aibă loc pe 17 februarie, a 
J indicat agenția Interfax, citată
■ de AFP. Letci Hultigov, șeful 
J serviciilor de securitate ce-
■ cene, spune că acest plan al 

valoare de 2,3 milioane de 
dolari către societatea slo
vacă Technopol.

Parchetul din Munchen a 
emis mandate de arestare și 
pe numele a trei presupuși 
complici ai lui Kovac junior, un 
al patrulea complice fiind deja 
condamnat la cinci ani și opt 
luni închisoare.

Michal Kovac junior a fost 
arestat de poliția cehă la 
frontiera ceho-germană, în 
momentul în care se hotă
râse să se prezinte voluntar 
în fața justiției.

RE FU BL/CA CAUCAZ/ANÂ
Moscovei poartă numele de 
cod "Vezuviu". El susține că a 
intrat în posesia unei copii a 
acestui plan, care i-a fost furni
zată de un fost ofițer al servi
ciilor ruse de securitate.

Potrivit planului, forțele uni
tăților speciale ale serviciilor 
de securitate ruse urmează să 
efectueze, pe 17 februarie,

Neozeelandezul Edmund 
Hillary, primul om care a cu
cerit vârful Everest, a fost in
ternat, miercuri, la secția de 
terapie intensivă a unui spital 
din Christchurch, transmite 
AFP. Sir Edmund, în vârstă 
de 78 de ani, suferă de o in
fecție pulmonară, au indicat 
surse din spital. Hillary a fost 
internat după întoarcerea din- 
tr-o croazieră la bordul navei 
"Marco Polo", în Antarctica. El 
a fost internat inițial la secția 
de terapie intensivă, dar pen
tru că starea sa s-a îmbu- 

l^nătâtit în cursul zilei a fost 

explozii în mine subterane 
special amenajate.

Explozibilii ce vor fi folosiți 
sunt atât de puternici, încât ar 
putea provoca un cutermur de 
pământ și mai mare decât cel 
din 1988, din Armenia, soldat» 
cu peste 25.000 de morți. ‘

Cecenii au luat măsuri pen-! 
tru a împiedica unitățile ruse» 

transferat într-o rezervă obiș
nuită.

Sir Edmund Hillary a cu
cerit Everestul pe 29 mai 
1953, împreună cu șerpașul 
Tensing Norgay. El a fost am
basador al Noii Zeelande în 
India și a contribuit activ la 
strângerea de fonduri pentru 
șerpașii din Nepal. Sir Ed
mund este considerat cel mai 
mare erou în viață al Noii 
Zeelande, iar vestea spita
lizării sale a fost cea mai im
portantă știre a tuturor pos
turilor de televiziune și de 
radio din țară.

să pătrundă pe teritoriul lor, a 
adăugat Hultigov. Serviciul 
Federal de Securitate rus 
(FSB, fost KGB) a refuzat să 
facă orice comentariu referitor 
la aceste acuzații.

MEDIAFAX
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ARDEM ÎN FlĂCĂR! BIORITMUL
De la gurile Rinului (Nij

megen) la frontiera elvețiană 
(Mulhouse) acționau - în de
cembrie 1944, Grupurile de 
armate 21 (Mareșal Bernard 
L. Montgomery), 1 canadiană 
și 2 britanică, 
12 (General 
Omar N. 
Bradley) cu 
armatele a- 
mericane 9,1 
și 3 precum și 6 (general Ja
cob Devers) cu armatele 7 
americană și 1 franceză.

Contrar oricărei logici tac
tice și strategice, feldmare- 
șalul Gert von Rundstedt 
declanșează la 16 decembrie 
1944, între Monschau și 
Echternach, o contraofensivă 
pe direcția Bastogne cu ar
matele 5,6 tancuri SS și 7 
infanterie, cu intenția de a 
reocupa Liege și Anvers-ul, 
înaintând 69 km.

Punctul slab al dispozi
tivului aliat a fost fâșia apă
rată de diviziile 106 și 28 
infanterie din Armata 1 ame
ricană, în sprijinul cărora in
tervine Corpul 18 aeropurtat 
(General Matthew B. Ridgway). 
De asemenea, din ordinul co-

/sroR/A sub 
LUPÂ

© Două prietene stau de 
vorM:

- Am auzit că ai pozat unui 
pictor.

- Da. Tânăr, frumos...
- Și tabloul cum se va numi?
- "Eva și șarpele".
- Dar pentru Eva cine a pozat?

©Discuție în curtea 
spitalului:

- Sunt nebun!
- Eu sunt mai nebun decât 

tine!
-Iar eu sunt mai nebun chiar 

decât doctorul!

© - Mă întreb ce găseau
femeile interesant la bărbați 
înainte?!

- Ce înseamnă înainte?
- Păi, înainte de inventarea 

banilor... 

r

mandantului forțelor expedițio- 
nare aliate, generalul Dwight D. 
Eisenhower, la 23 decembrie 
1944, Armata 3 blindată 
(General George S. Patton) 
contraatacă puternic în zona 

Bastogne.
Se dau 

lupte vio
lente pe tot 
cuprinsul 
"intră n - 

dului", iar la 3 ianuarie 1945, 
toate forțele din zonă trec la 
ofensiva generală, oprind - 
iar prin joncțiunea armatelor 
1 și 3 la Houffalize (16 1 
1945) respingând atacatorii 
pe liniile lor de plecare. Bilan
țul consemnează 90.000 ger
mani scoși din luptă (din 
250.000) și 600 tancuri dis
truse (din 1.000). Forțele a- 
mericane înregistrează 8.000 
morți, 48.000 răniți și 21.000 
prizonieri.

Studiourile "Metro-Gol- 
dwyn-Mayer" evocă eveni
mentele în filmul "Battle
ground" (Bătălia intrândului) - 
1949, în regia lui William A. 
Wellman, cu Van Johnson, 
James Whitemore.

Adrian CRUPENSCH!

© Un tip se plimbă printr- 
un cimitir. La un moment dat 
citește pe o cruce: "Aici 
odihnește John Smith, un 
avocat cinstit și un om integru."

- la te uită! - se minunează 
tipul. Au îngropat trei inși în 
același mormânt!

------------- ■*«•«.-----------------
© - Doctore, spune o dom

nișoară, doi ani m-au tratat câte
va zeci de medici...

-Și...
- Toți mi-au spus unul și ace

lași lucru...
- Anume ce?
- Dezbrăcați-văl...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU
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Este un fapt recunoscut 
că fiecare dintre noi am trăit 
zile "bune" când, fără motiv, 
am fost vioi, optimiști, când 
nimic nu ne-a tulburat și totul 
ne-a mers din plin, dar am 
petrecut și zile "rele" când, 
tot fără nici un motiv, am fost 
nervoși, pesimiști, nu ne pu
team concentra și nu eram 
mulțumiți de activitatea noas
tră. După cunoștințele stră
moșilor, recunoscute azi de 
adepții terapiei naturiste, 
acest fenomen de instabi
litate se datorește celor trei 
ritmuri ale vieții (fizic, emo
țional și intelectual) înmă- 
nunchiate sub denumirea de 
bioritm.

Acest bioritm acționează 
asupra trupului, spiritului și 
sufletului, fără încetare, de 
la începutul vieții, în relație 
cu vârsta, mediul, sănătatea 
și mulți alți factori. Ciclul 
acestui bioritm este de cca 
28 zile, ca și cel la Lunii, fiind 
caracterizat printr-o fază de 
creștere lentă până la jumă
tatea ciclului, după care apa

MAI ARE ȘAPTE VIEȚI 
ROMÂNUL?

Ș/' uite-așa, din vorbă-n vorbă, 
Din analiză-n analiză, 
Cu apă chioară zisă ciorbă 
Scăparăm de această criză...

Constantinescute în ... scârbă,
Dar Victor Ciorbea'jubilează:
- Noi ne bazăm pe-un ceardaș-sârbă, 
Cum FeMelul ne dictează...

Nu e pasența chiar pasență, 
Dar, fără grabă, cu măsură, 
Cu ordonanțe de urgență 
închidem gură după gură...

Și, deci, vom guverna cu plinul
Chiar dacă-ades mă-ntreb, cu teamă: 
Mai are șapte vieți românul?
Mai are pieptul de aramă?

Dumitru HURUBĂ
- — —

re o decădere bruscă până 
la nivelul cel mai scăzut de 
unde pornește din nou pe o 
curbă ascendentă. Momen
tele critice care determină 
zilele "rele" alcătuiesc peri
oada de scădere bruscă și 
rapidă a bioritmului după ce 
a atins punctul maxim al as
censiunii.

Cunoașterea acestui bio
ritm o putem realiza singuri 
prin experiență personală, 
cunoscând faptul că fiecare 
om este un unicat în univers 
și că factorii externi au influ
ențe diferite, mai mari sau 
mai mici asupra acestuia.

Bioritmul este apreciat în 
mod diferit în diversele țări. 
Astfel, piloții companiei ae
riene elvețiene Swissair sunt 
opriți să zboare în zilele de 
cădere bruscă a bioritmului. 
în China, Japonia, India și 
alte state din sud-estul asia
tic, acest bioritm joacă un rol 
important în activitatea eco- 
nomico-socială.

Ing. Traian iACOB 
Orăștie
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Când am spus cuiva că 
marea mea dorință este un 
computer conectat la Internet, 
persoana respectivă - care era 
totuși un inginer - m-a întrebat:

" - La ce-ți trebuie ție așa 
ceva?"

Uimirea a venit apoi din 
partea mea. Cum poate o per
soană cu studii superioare, 
care are o firmă particulară și 
se consideră boss, să mă în
trebe așa ceva? Acum în se
colul vitezei și al informației, 
știm că abia atunpi când ai un 
computer legat la Internet poți 
spune că ai intrat în "Rând cu 
lumea". Bossul oare chiar nu 
observă direcția de mișcare a 
lumii, în jurul său?

Nu, nu-mi doresc o ma
șină, nici măcar o vilă cu pis
cină, nu-mi doresc bijuterii și 
blănuri scumpe, îmi doresc 
doar un computer legat la in
formația care circulă în lumea 

!Jargă. îmi doresc libertate de

□Cei care l-au citit pe Pas
cal au aflat că omul e singurul 
animal care știe să râdă, dedu
când că celelalte nu au umor, 
ceea ce-i absolut adevărat. Din 
necunoaștere se confundă umo
rul cu satira sau comicul,. Dar 
umorul e altceva. El nu are țintă, 
e numai distilare de esențe, su
bliniere 
a unui 
adevăr, 
depla
sare de 
sensuri, 
joc și deformare de cuvinte. Nu 
dau definiții, ci subliniez funcția 
umorului. Dacă-i vorba de defi
niții, aceasta a făcut-o Bergson 
cu multă subtilitate: "UMORUL e 
un sentiment care se extinde ca 
un arc și o idee ce se amuză 
comprimându-l". □ Un bătrân 
preot vorbea într-o predică des
pre bani cam așa: "Un proverb 
spune că banul este ochiul dra
cului. Proverbul este, în parte, 
adevărat. Banul seamănă cu o 
scară pe care urci și cobori. 
Folosit cu chibzuință și în scop 
de binefacere - te urcă la cer, 
pus în slujba ispitelor - te coboa
ră în infern." □ Un gând-peste 
Eternitate - neuitatului Petru 
Creția, un NOR în "Labirint": "Ai 
vrut să te întorci și să-i zâmbești 
soartei, dar ea s-a prefăcut în 
miros de zăpadă. Ai vrut să-ți pui 
fruntea în poala curată a soartei, 
dar ea s-a prefăcut în vânt și a 
umplut de freamăt frunzișul târ
ziu și purpura serii, până la luna 
verde. Ai dorit să-ți adie pe frunte 
vântul, dar el s-a prefăcut într-un 
glas care tace, deasupra mă
rilor". □ în ultimii âni, mai mult ca 
oricând, observ - de la vârful 
piramidei spre bază, și invers - 
puterea în destrăbălată desfă
șurare, lupta pentru putere. Iubi

mișcare în lumea informației. 
Vreau să-mi trimit scrisorile 
prin E-mail, să pot afla o mul
țime de informații fără a fi ne
voită să mă deplasez la biblio
tecă unde poate nici nu aș 
găsi ce caut. îmi doresc să pot 

scrie orice material și alții ci- 
tindu-l să nu confunde literele 
scrise doar pentru că eu nu 
am scris destul de citeț. îmi 
doresc un computer să-mi pun 
ordine în lucruri, îngânduri, în 
viață și să-mi pot satisface 
setea de informație și viteză a 
circulației informației. Rămâne 
marea mea dorință.

Dar am o întrebare:
"- Hei, domnule boss, nu ți- 

e teamă că valul trece peste 
capul tău?"

ina DELEANU

torul de anonimat din mine înțe
lege greu resorturile puse în 
mișcare pentru a deveni puter
nic, cu tot ce derivă din deținerea 
puterii. îmi vine în minte joaca 
băieților pe lângă bloc - la vre
mea când și fiul meu era un puști 
-, împrejurare în care un băiețel 
(copil de director!) se tot autopro- 

clama 
șeful 
celor- 
lalți, 
orice 
s u b - 

ordonare fiindu-i de neimaginat. 
Scria regretatul I.D.SÎrbu: "Există 
o beție poetică, una metafizică, 
alta mistic-religioasă. Toate a- 
cestea sunt temporare, indivi
duale, discrete. Nu fac rău, nu 
contaminează, nu distrug. Decât 
în momentul în care li se adaugă 
alcoolul cel mai teribil, cel mai 
ucigător: PUTEREA. Din orice 
beție te poți trezi, de orice beție 
te poți vindeca, în afară de beția 
de putere. Nici prin moarte, nici 
după moarte, ea nu trece." 
□Cineva, dându-se rotund, și tot 
lăudând modul de'viață ameri
can, sublinia ce grozav e să-ți tot 
schimbi slujba, localitatea de 
domiciliu, partenerul de viață. îl 
sfătuiesc pe "rotundul" personaj 
să se oprească o clipă și să 
cugete la ce a spus un om - 
înzestrat de la natură și cultură! 
- ca PETRE ȚUȚEA: "Am spus 
odată, unor prieteni, că nu m-aș 
plictisi dacă m-aș plimba 1000 
de ani pe aceeași stradă. Nu m- 
am schimbat. Și eu prefer ca și 
Chesterton fixitatea unui cireș 
legat de pământ prin rădăcini 
unui călător neliniștit. Un egoism 
sacru mi-arată ca și lui că numai 
așa pot trăi fiorul misterului 
cosmic."

H!e LEAHU

! DIN AMINTIRI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ORIZONTAL: 1) Lovitură bulversantă 
executată în stil mare; 2) Casnic micro
generator de vapori; 3) Semnal transmis 
din carul mic - Petală din corola datoriei; 
4) Vădește o accentuată lipsă de formă 
- Pregătit la pat pentru transplant; 5) 
Focarul sideral al unei vechi culturi - 
Neimportanții cu idei comune; 6) Gin
gașă bijuterie de familie - Număr de 
pantomimă bisat la nesfârșit; 7) Tipic 
pentru marile ocazii - Salvator într-un 
proces de destrămare - Trainică țesătură 
pentru vechii războinici; 8) Lansarea 
unui solist pe calea undelor - Remarcat 
la un bun de larg consum; 9) Specificul 
unei tranziții lente (pl.); 10) Model de 
reverberație lirică;

VERTICAL: 1) Protagonista unor acțiuni în 
continuă mișcare; 2) Punct de vedere luat la purtare; 
3) Asigură circulația pe marile artere; 4) Pune în 
evidență o greutate netă - Tradus la un tratat tipic 
rebusistl; 5) Zonă de tratament pentru un somn fără 
vise - Ramură folosită la altoit - Minge lansată pe una 
din extreme!; 6) Atracție venită pe calea undelor - 
Depozitar indigen al sucului... de brad; 7) Dirijor de 
seamă al unei simfonii pastorale - Face cale-ntoarsă 
la chemarea inimii; 8) Angrenat în stabilirea unor 
contacte - Stare de alarmă în imperiul poftelor; 9) 
Soluții adecvate pentru integrale; 10) Caz tipic de 
dezrădăcinare,

ll 
li 
ll 
ll 
ll 
ll 
li 
ll 
ll 
li 
ll

Controlul poziției:
ALB: Re1, Da1, Te5, Nh2, p:d3 
NEGRU: Rf3
Soluția problemei din nr. 
trecut:
1. Kf3 Rc5; 2. Dd4 mat
1. ... R:d6; 2. De5 mat

DICȚIONAR: TUM ||
Vas He MOLODEȚ ■ ■

Dezlegarea-careului "Panta Rhei" apărut în ziarul nostru de _ _ 
sâmbăta trecută: 1) SPASM - SCOP: 2) CILI - URALE; 3) I I 
ATAMAN - RÂT; 4) II - IRITARE; 5) CENOTAF - C; 6) P - | | 
COMĂNAC; 7) EDUCAȚI - IN; 8) ROS - ȚINUTĂ; 9) ETOLĂ - ■ ■ 
OLIV; 10) NANI - UȘIȚĂ
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• -Azi 14 februarie se îm

plinesc 4 ani de când a plecat 
dintre noi cel care a fost

rfMBgVT"*-*' .V. T J * Vând Dacia 1307 și Dacia
ANIVERSARI

• Pentru fina noastră Angela 
Barna "La mulți ani" și fericire 
cu ocazia sărbătoririi zilei de 
naștere. Nașii (41101)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând un ha păddre, Hon- 
dol, mașină cusut Singer. Tel. 
212339 (40759)

• Vând 3000 mp teren intra
vilan, pe DN 7, la intrare în 
Simeria. Tel. 092294264 
(41100)

• Vând 1000 mp teren intra
vilan. Tel. 219346 (40770)

• Vând teren intravilan, în 
comuna Cristur, posibilități 
privatizare. Tel. 720009 (0449)

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

• Vând casă, grajd, anexe, 
grădină, la șosea, preț fix 28 
milioane. Certej nr.145 (41092)

• Vând spațiu comercial cen
tral, Hațeg, str. T. Vladimirescu, 
nr.1. Tel. 051185390 (40769)

• Vând foarte convenabil 
apartament 3 camere, îmbu
nătățiri, Orăștie, Pricazului, bloc 
54, et.1, ap.5, tel. 242129 
(1408)

• Vând casă cu grădină și 
anexe, comuna Brănișca, tel. 
217102 (0442)

• Vând garsonieră , confort 
unu, Deva. Informații tel. 720565 
Hunedoara (0448)

• Vând Dacia 1300, an fabri
cație 1981, preț 10.000.000, 
negociabil. Tel. 625102, 
283246 (40753)

• Vând Dacia break, stare 
excepțională, an fabricație 
1990, 20 milioane negociabil, 
Saviem frigorific, preț nego
ciabil. Tel. 092321519, 
058814569 (41084)

• Vând urgent Lancia Thema 
1985, înmatriculată, CI preț 
avantajos. Tel. 622372 (40765)

• Vând tractor 445 și motor 
445, cutie viteze ARO. Tel. 
623453 (40764)

• Vând televizor marca Sam
sung, teletext, vechime un an. 
Vând remorcă auto cu CI, 5 tone. 
Vând bar, rafturi și 4 mese cu 
scaune -10 buc, toate la un preț 
avantajos. Tel. 092328829, 
230489 (41102)

• Vând Audi 80 model 89, 
fabricat în 1987, Mercedes 300 
1980. Tel. 058 733348 (40766)

•Vând Ford Granada Diesel, 
înmatriculat, defect. Tel. 
233956, după ora 20. (1393)

• Vând microbuz 8 plus 1 
locuri, pentru maxi-taxi sau 
transport marfă, sau schimb cu 
Dacia plus diferență. Tel. 
724055 (0450)

• Vând Dacia 1100, sat Pră- 
văleni nr.97, comuna Vața. 
(44332)

• OCAZIE! Vând cruce mar
mură 1.750.000, mozaic 
350.000, în rate. Tel. 094/ 
527690 Simeria (40755)

• Vând telefoane celulare
Motorola, video playere Sam
sung, noi, boxe, amplificatoare 
de putere, toate la jumătate preț. 
Tel. 213045, 092/294262
(41101)

break 0 km. Tel. 092/237160
• Vând apartament 3 camere, 

Hațeg. Tel. 625697 sau 777016 
(41094)

• SC Comtourinex SRL 
vinde en gros drojdie 
Pakmaya. Relații și co
menzi la tel. 054/260575 
(41106)

• Vând boiler electric, 100 I, 
cazan baie' hidrofor 85 I, 
foarte avantajos. Tel. 231259 
(40768)

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

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

• Societatea Ultra Service 
vinde case marcaj, cântare 
electronice, consumabile. 
Asigură garanție, postgaranție. 
Tel. 715213 (0441)

• Vând dozator Siemens, 3 
capete, plus 2 tuburi dioxid. Tel. 
649146 (1406)

• Vând chioșc aluminiu. 
Informații la tel. 714050 sau 
092/292682 Hunedoara. 
(1998)____________________

• Vând convenabil, nego
ciabil circular 220 V, de 2,2 kW, 
tel. 651584 (0330)

PIERDERI
_ ; ' ■ _..... ... -

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Oltean Nicolae. O 
declar nulă (0447)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• Executăm lucrări construcții, 
instalații electrice, sanitare, 
acoperișuri. Tel. 221870 
(41075)

• Angajăm șofer automa- 
caragiu. Tel. 221551, 233016 
(40763)

•SC ATELIERELE CENTRALE 
SA CRIȘCIOR, jud. Hunedoara 
angajează prin concurs în data 
de 2 martie 1998, la sediul 
societății, un absolvent studii 
superioare, specialitatea eco
nomist contabilitate, fără con
diții de vechime. Informații la tel. 
651407 - 145, 651408 - 145 
(0328)

DIVERSE

• Tribunalul Hunedoara - 
Deva vinde la licitație, în 24 
februarie 1998, ora 11, în Brad, 
str. Libertății, bl. 20, ap. 1, un 
autoturism ARO 10. Prețul de 
strigare - 17.000.000 (41093)

J;COMEMORAF|lI

• Astăzi 14 februarie, se 
împlinește un an de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna

MIRCEA RADU
un bun și devotat soț și tată. 
Nu te vom uita niciodată! Soția 
Rodica, copiii Laura și Mihăiță. 
(40767)

•Vineri, 12.02.1998,în satul 
ULM, comuna Cerbăl, a fost 
înmormântat cel care a fost 
sergent angajat pe bază de 
contract

CONSTANTIN HÎNDOREAN
Dumnezeu să-l odihneas

că! Nu te vom uita niciodată. 
Tanța și lonuț. (4111)

• Se împlinesc patru ani de 
când a plecat dintre noi

CONSTANTIN HÎNDOREAN
Părinții, frații, cumnații, 

nepoții și prietenii îi păstrează 
o vie amintire. Dumnezeu să-l 
odihnească ! (41108)

• Se împlinesc șase săptă
mâni de când cel mai bun soț 
și tată din lume

BLAJ IONEL-CORNEL
de 26 ani, care în seara zilei 
de 08.02.98 și-a pierdut viața, 
încercând să salveze viața altei 
persoane.

Alături de familia greu încer
cată, au fost prezenți cadre din 
Grupul de Pompieri “lancu de 
Hunedoara", colegii de muncă 
de la Compania de Pompieri 
Hunedoara și din celelalte 
subunități ale județului, per
soane din municipiul Hune
doara, comuna Cerbăl și alte 
localități din zonă.

Colegii, toți cei care l-au 
cunoscut îi vor păstra o vie 
amintire, îi aduc un ultim 
omagiu, rămânând pentru ei 
o pildă vie a purității și a 
sacrificiului pentru salvarea 
vieților omenești.

r GumnunT "j
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în vârstă de 47 de ani, din 
Leșnic, a plecat de lângă noi. / 
într-o marți de dimirieață/Când 
afară era ceață/Tu la serviciu 
ai plecat/Moartea-n stație te-a 
așteptat/Și te-a luat de lângă 
noi/Ca să nu mai vii-napoi/ 
Inima n-a mai bătut/Tu de noi 
te-ai despărțit/Noi pe drum ne 
tot uităm/De la servici te aș- 
teptăm/Dar tu nu vei mai veni/ 
Te-om plânge și te-om jeli/Cât 
pe lume vom trăi/. Nu te vom 
uita niciodată, scumpul nostru 
TRANDA. Soția Marinela, 
copiii și ginerele. Comemo
rarea duminică, 15 februarie 
1998, la Biserica din satul 
Leșnio, ora 12. (1105)

• A plecat dintre noi pe 
drumul fără întoarcere

JURCA MARIA
din satul Zdrapți.

Dureros apasă această des
părțire pentru copiii Gheorghe 
și Nicolae cu familiile lor. Bu
nătatea și sufletul ei bun nu le 
vom uita niciodată. Aducem 
calde mulțumiri rudelor, cu- 
noscuților și familiilor care ne- 
au ajutat în aceste momente 
gTele. Dumnezeu să-i ierte 
păcatele și să-i odihnească 
sufletul. (3602)

• Cu durere în suflet familia 
Surducan, fiica Dorica, gine
rele Nelu, nepoatele Corina, 
Cristina și Mona deplâng 
moartea fulgerătoare a ma
mei, soacrei și bunicii lor dragi

VICTORIA BULBUC

Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa Mortuară din 
Deva. înmormântarea azi,14 
februarie 1998, ora 13. Fa
milia (41110)

| 1 dolar SUA 8279 lei |

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

1 marcă germană 4550 lei I 
1 liră sterlină 13552 lei _
100 yeni japonezi 6612 lei I
1 franc elvețian 5659 lei |
1 franc francez 1357 lei ■
100 lire italiene 461 lei

Cursurile incluse în a- 
ceastă listă au la bază cota- I
ții ale societăților bancare 
autorizate să efectueze ope
rațiuni pe piața valutară. 
Prezenta listă nu implică o- 
bligativitatea utilizării cur
surilor în tranzacții efective 
de schimb valutar și înre
gistrări.

I
I 
I
I
I

DL PCmiSIWi 
, LIBER"

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

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

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

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

fitORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

fit HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr.1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

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

ABONAMENTUL LACUVÂNTVL LIBER"j
"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 ABO
NAMENTUL 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.
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N0UTATH
De la Sucursala 

Județeană a 
LOTERIEI NAȚIONALE 9

1. La 1 martie Tragerea LOTO SPECIAL 6/49 a MĂRȚIȘORULUI. Se alocă suplimentar
1.000.000.000 lei astfel:

® 800.000.000 lei la categoria I;
® 200.000.000 lei la categoria II.

Prețul unei variante simple va fi de 400 lei la această tragere.
La jocul NOROC prețul variantei simple va fi de 300 lei.
2. La 12 martie tragerea SUPER LOTO 5/40 a PRIMĂVERII. Și la această tragere se 

acordă suplimentar 500.000.000 lei din care:
® 400.000.000 lei la categoria I;
® 100.000.000 lei la categoria II.

Prețul unei variante simple va fi de 400 lei.
Oferiți celor dragi cele mai frumoase măițișoare.
3. Duminică, 15 februarie, la tragerea LOTO 6/49 există un report de peste 

1.000.000.000 lei din care 687.000.000 lei la categoria I.
Nu pierdeți ocazia de a realiza câștiguri de sute de 

milioane si chiar miliarde de lei!
Prețul variantei simple este cel obișnuit.
4. Seria de bilete la LOTERIA MILIARDELOR se mai află încă în vânzare la agențiile loto 

, și vânzătorii volanți din județ dar este în curs de epuizare. Procurați-vă din timp bilete ce
vă pot aduce mari câștiguri.

Mult noroc tuturor participanțilori

CREDIT BANK
DEVA

vinde la licitație publică, ce va avea loc în 
data de 17.02.1998 la Judecătoria Deva, 

birou executor judecătoresc:

fermă zootehnică, 11.424 mp, situată în Bîrcea

grajd animale, fanar situate în Bîrsău, coin.

imobil 4 nivele, construcție nouă, situat în Deva,

0
Mică;

0 
llărăii;

0
str. Braniștei, nr. 7;

0
0
0

mașină înghețată, frișca și o vitrină frigorifică; 
presă de produs uleiul;
fabrică de bere și sucuri situată în Ilia, sat Sîrbi.

Informații la telefon 211853.
9

\________________________________________________________________________________________ ______________________________________'■

Solicită ofertă de prestări servicii in anul 1998 pentru:
X ......—---------

Inspecția în construcții 
Hunedoara - Deva ’

9

ANUNȚĂ
Pentru continuarea activității specialiștilor 

atestați: expert tehnic, verificator de proiecte, 
responsabili tehnici cu execuția, care au împlinit 

5 ani de la începerea activității - aceștia sunt 
obligați să obțină viza de la M.L.P.A.T.

în scopul obținerii acestei vize specialiștii de 
mai sus se vor prezenta la I.J.C.L.P.U.A.T.

Hunedoara - Deva, cu registrul de evidență a 
lucrărilor elaborate conform H.G. nr. 925/1995.

De ce sa-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

Receu Pluș

■ < Calculatoare
Imprimante^

Copiatoare^) m'
Deva, Bdul Decebal, bl. P

Q) 212726; 218205

y

ÎN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN 
"CUVÂNTUL

LIBER"!
/f

S.C. "GOMAR LUX” S.A. Bistrița 
Filiala Deva

IMPORTANT^

Vă oferă prin depozitul-magazin din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 1, toate sortimentele de con
ductori și cabluri electrice, tuburi și țevi PVC.

la comenzile de peste 5 milioane 
lei, adaosul comercial practicat este de numai 
5% la prețul de producător, plus transportul.

Informații la telefon: 054/232946.

X. ---------------------------

SOCIETATEA DE ASIGURARE 
““S Șl REASIGURARE ASIROM SA 

oferă condiții avantajoase pentru 
închirierea asigurărilor de:

fJavarii și răspundere civilă autop^ 

yviață și accidente; 
yclădiri și alte construcții; 
^bunuri;
^ mijloace fixe și circulante; 

transport. y
O asigurare ASIROM, o asigurare de 

încredere.
ASIGURÂNDL-VĂ, pagubele vor fi mai 

L ușor de suportat!!! J

transport persoane în regim de tură.
Caietul de sarcini se poate ridica de la biroul administrativ 

al FILIALEI ELECTROCENTRALE DEVA.
Termen de depunere a ofertelor: 3 martie 1998.
Relații suplimentare la telefon: 211150, int. 115.

<-------------------------------------------------- ------- ----------------------- ---------- ———- -     . -------------- ... -    '' ' ' " —■

"DISCO MAX" DEVA
organizează în 20 februarie 1998

J©MIB©ILA CU wfolPUIIZIE
Valoarea premiilor în numerar este de 

1.000.000 lei.
în 22 februarie organizează un 

concurs "/HilSS IDiiSOt) 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.
U_____________________—-------
/z -- '

Organizează licitație publică pentru 
achiziționarea ăe 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.
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Scandalul salariilor din 
administrație ia noi 

dimensiuni
• De luni, o posibilă grevă în aparatul

Consiliului Județean Hunedoara
• Instanța a dat câștig de cauză Prefecturii
• Consiliile locale sunt acuzate de deturnare de

ȚcĂ SCOALĂ PILOT SUNTEM DIRECT IMPUCATT' '
f !

fonduri
Conflictul dintre Prefectura 

Județului Hunedoara și 
consiliile locale privind noul 
sistem de salarizare adoptat de 
către acestea din urmă pentru 
personalul din adminsitrația 
proprie pare să ia noi dimen
siuni. Deși la ultima întâlnire 
dintre conducerea Prefecturii 
județului și primarii de la 
municipii, orașe și comune s-a 
promis sprijin pentru soluțio
narea actualei stări conflictuale. 
Ultimele zile au tensionat din 
nou relațiile între cele două 
grupări.

Liderul sindicatului lucră
torilor din cadrul Consiliului 
Județean Hunedoara, dl Aurel 
Armioni, ne-a declarat că între 
lucrătorii instituției județene 
persistă o stare de nemul
țumire, care poate să ducă la o 
grevă în cadrul aparatului 
județean. Surse din cadrul 
Consiliului Județean mențio
nează că în acest sens s-a 
redactat o adresă spre știința 
președintelui Consiliului Jude
țean, dl Gheorghe Barbu, prin 
care este avertizat că din 16 
februarie salariații vor intra în 
greva de avertisment pentru 
punerea în aplicare a Hotărârii 
nr48 a C.J. Hunedoara privind 
salarizarea funcționarilor din 
aparatul propriu.

Conform celor declarate de 
către dl Aurel Armioni, demer
surile Prefecturii sunt consi
derate ilegale, iar lucrătorii 
Consiliului Județean Hune
doara sunt hotărâți să-l dea în 
judecată, individual, pe pre
fectul Pompiliu Budulan, întru
cât se consideră lezați în 
drepturile prevăzute de lege.

Aparatul Consiliului Jude
țean Hunedoara este nemul
țumit pentru că în noiembrie și 
decembrie s-au luat salariile 
majorate, iar pe luna ianuarie 
acestea au fost diminuate pe 
vechile grile, la nivelul lunii

în perioada 2-6 februarie 
a.c., valorile medii și 
maxime pentru poluanții 
gazoși analizați (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au 
încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului. Valorile 
maxime s-au înregistrat în 
zona Paroșeni la data de 
3.02.98 pentru dioxidul de 
azot și la data de 7.02.1998 
pentru dioxidul de sulf. 
Pentru amoniac și fenoli 
indicatorii care se de
termină numai în zona 
Hunedoara, valorile maxime 
s-au înregistrat la datele de 
2 și 7 februarie.

Pulberile în suspensie 
au avut valori medii care s- 
au încadrat în limita admisă 
de 0.15 mg/mc aer/24 h în 
toate punctele de control 
din județ. Valoare maximă 
care depășește și limita 
admisă s-a înregistrat în 
zona Deva în ziua de 7 

^februarie. 

octombrie '97. Până la 
majorare, media salariului 
brut pe Consiliul Județean a 
fost de 662052 de lei. După 
aplicarea Hotărârii nr. 48/97 
s-a ajuns la 1524369 de lei 
brut, iar net undeva în jurul a 
1.100.000 de lei. în stabilirea 
noilor grile pentru CJ 
Hunedoara s-a luat salariul 
mediu brut pe economie, fapt 
ce este considerat un demers 
legal și corect.

De cealaltă parte a bari
cadei, dl loan Vușcan, secre
tarul general al Prefecturii, 
ne-a declarat: până în prezent 
în toate cazurile instanțele de 
judecată au dat soluții de 
anulare a hotărârilor consiliilor 
locale, ceea ce obligă la o 
reflecție mai atentă a feno
menului, întrucât marea majo
ritate a acestora nu au 
posibilitatea să facă plata 
acestor salarii, iar plățile ce s- 
au făcut până acum s-au 
efectuat din alte resurse 
financiare. S-a făcut efectiv o 
deturnare de fonduri.Consiliile 
locale nu sunt în stare să 
plătească asigurările sociale 
pentru cei oropsiți. Or, 
această situație trebuie să ne 
dea de gândit.

Secretarul general al Pre
fecturii ne-a mai precizat că în 
această săptămână s-au 
judecat șase cauze, dându-se 
curs acțiunilor înaintate de 
Prefectură.

Problema salariilor perso
nalului din administrația locală 
a fost reluată în acest zile și la 
Oradea, unde s-a desfășurat 
o întâlnire a tuturor primarilor 
de municipii din țară.

Dacă nu se va ajunge la 
un numitor comun într-un 
scurt timp se riscă crearea 
unor situații fără precedent în 
istoria administrației locale, 
fenomen cu mari implicații în 
viata cotidiană.

Corne! POENAR

Mf jrjtmrif writ

Pulberile sedimentabile 
înregistrează depășiri ale 
limitei admise de 17.0 gr/ 
mp/lună în zona Chișcădaga 
de 1,1 ori.

Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite s-au men
ținut în limitele de variație 
ale fondului natural pentru 
toți factorii de mediu ana
lizați. Pentru această peri
oadă valoarea medie obți
nută la depunerile 
atmosferice a fost de numai 
0.068 Bq/mp/zi față de 
valoarea de atenție de 200.0 
Bq/mp/zi.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în 
principal de la unitățile de 
extracție și prelucrare a 
cărbunelui au avut pentru 
perioada menționată o 
valoare medie de 1617.0 mg/ 
I și o valoare maximă de 
2769.0 mg/l, înregistrate la 
data de 5.02.1998. Față de 
perioada anterioară rezultă 
o creștere a materiilor în

La întrebarea - cum se 
face simțită reforma din sis
temul de învățământ la Grupul 
Școlar Industrial Metalurgic 
Hunedoara - dl Gheorghe 
Șincu, director, a răspuns: “Ca 
școală pilot suntem direct im
plicați, în sensul că am fina
lizat deja două contracte și 
este în derulare cel de-al 
treilea în cadrul Programului 
PHARE. Acestea constau în 
elaborarea și revizuirea stan
dardelor de pregătire profe
sională, elaborarea curri- 
culum-ului pentru anul II școa
lă profesională în meseriile 
specifice familiei ocupaționale 
extracția și prelucrarea 
minereului (sunt 18 meserii în 
total, dintre care 6 de minerit 
și 12 de metalurgie), în 
colaborare cu școala de 
demonstrație, Grupul Școlar 
Industrial Metalurgic Galați''.

Trebuie precizat că în țară 
există 25 de școli pilot și 50 de 
școli de demonstrație. La noi 
în județ avem două școli pilot, 
la Hunedoara pentru meta
lurgie și la Petroșani pentru 
minerit. Școli de demonstrație 
în țară sunt una pentru 
metalurgie, la Galați, și alte 
două pentru minerit la Motru și 
Baia Mare.

Imagine de lucru dintr-un atelier de mecanică fină din Deva. 
In centrul imaginii: Artur Farkaș.

suspensie pe râul Jiu de 
387.0 mg/l pentru valoarea 
medie și de 516.0 mg/l 
pentru valoarea maximă.

în cursul semestrului II 
al anului trecut unitățile 
teritoriale ale R.A. Apele 
Române au verificat 81 de 
agenți economici privind 
modul de respectare a 
valorilor limită pentru 
indicatorii de calitate ai 
apelor uzate la evacuarea 
acestora în apele de 
suprafață. Din cele 81 de 
unități verificate doar 35 
de unități au evacut ape 
uzate corespunzător 
epurate. Un număr de 46 
de unități au evacut ape 
incomplet epurate din care 
29 unități au avut depășiri 
la 1 indicator, 16 unități au 
prezentat depășiri la 2 sau 
3 indicatori, iar două 
unități au prezentat 
depășiri la toți indicatorii 
de calitate. Pentru aceste 
abateri, R.A. Apele Ro
mâne a aplicat penalități 
celor în cauză.

Agenția de protecție a 
mediului Deva 

________________________V

Recent, în zilele de 5-8 
februarie, Grupul Școlar In
dustrial Metalurgic Hunedoara 
a găzduit un program de 
formarea formatorilor în 
vederea elaborării curriculum- 
ului (în care intră planul de 
învățământ și programa 
școlară) pentru anul III școală 
profesională. S-au dezbătut cu 
această ocazie și teme 
referitoare la elaborarea 

g Reforma în învățământ
protocoalelor didactice (ghiduri 
pentru profesori și pentru elevi, 
neexistând manuale pentru 
aceste programe).

Acest experiment este deja 
în al doilea an. în anul I și II de 
școală profesională se 
studiază pe obiecte, iar în anul 
III pe module (capitole) 
teoretice și practice. în noua 
viziune de elaborare a 
curriculum-ului în anul I se 
face o pregătire de bază și 
generală. în anul II se continuă 
pregătirea generală și se 
introduc materii specifice, dar 
meseria aleasă se învață doar 
în ultimul an. Mai trebuie

Foto: Eduard CHIROIU

‘J "PATRIA” - DEVA: 
Șapte ani în Tibet (13-19 feb.);

“FLACĂRA”HUNEDOARA:
L.A. Confidential (13-19 feb.);

"PARÂNG” PETROȘANI: 
Sergentul Bilko (13-16 feb); 
George, trăsnitul junglei 

(17-19 feb);

^"CULTURAL” LUPENI:
George, trăsnitul junglei 

(13-16 feb.);
Un liceu periculos (17-19 feb.);

U“ZARAND" BRAD:
Al cincilea element (13-16 feb.); 
Romeo și Julieta(17-19 feb.);

U “PATRIA” ORĂȘTIE: 
Focul din adâncuri (13-16 feb.); 
Un comando buclucaș 

(17-19 feb.);

DACIA” HAȚEG: 
Fetele mortale (13-16 feb.); 
Am dat lovitura (17-19 feb.);

V "LUMINA” ILIA: 
Eraser (13-15 feb); 

amintită și corelarea în ceea ce 
privește materia studiată atât 
pe verticală cât și pe 
orizontală. De asemenea o 
mai mare mobilitate în ceea ce 
privește o posibilă reorientare 
profesională ulterioară.

Ca noutăți apar introducerea 
în studiu a unor obiecte noi 
pentru școli profesionale, cum 
sunt limbile străine, de ase
menea, schimbarea aspectului 

orelor de dirigenție, transformate 
acum în ore de orientare și 
consiliere profesională. Dar cea 
mai frapantă noutate o 
constituie structurarea anului 
școlar pe semestre, sistem 
introdus deocamdată doar în 
școlile cuprinse în programe 
PHARE.

Un alt aspect al activității 
Grupului Școlar Industrial 
Metalurgic Hunedoara este 
colaborarea deosebită cu S.C. 
“Siderurgica” S.A., care, în limita 
posibilităților, angajează 
absolvenți ai școlii profesionale 
și chiar de liceu. Toți cei care au 
promovat anul trecut examenul

• în grevă generată se 
află și cadrele medii și 
auxiliare de la Spitalul 
municipal Hunedoara.

Cum am aflat de la dna 
Anca Sîrbu, liderul sin
dicatului „Sanitas", se aflau 
ieri, 13 februarie, în holul 
spitalului circa 180 de 
asistente și infirmiere. Se 
asigură însă cu o treime din 
personal serviciile la urgență, 
pediatrie, la nou-născuți, cât 
și în teritoriu, la dispensare. 
Secțiile A.T.I. și dializa 
lucrează cu întregul per
sonal.

Continuă greva generală 
a sindicatelor „Sanitas"

Li s-au alăturat greviștilor 
și medicii, în număr mare, cu 
excepția celor care au fost 
de gardă și al căror sprijin a 
fost doar moral.

Au fost trimise, joi, prin 
fișierul din Policlinică, 
scrisori deschise către 
pacienți și fluturași în care 
sunt specificate solicitările 
sindicaliștilor, fiind exprimată 
cererea de a fi înțeleși și de 
a le fi alături. Asemenea 
scrisori au fost afișate la 
intrările principale ale unității, 
în secții, la dispensarele din 
oraș, la panoul din holul 
mare al spitalului.

Totul s-a desfășurat 
normal. Greva continuă, ho
tărârile urmând să fie luate 
din mers.

s.___________________  

de absolvire a școlii 
profesionale - adică 300 de 
tineri - au fost angajați în 
combinat. De asemenea, în 
baza protocolului existent între 
cele două părți, sunt angajați și 
primii 5 absolvenți ai claselor 
de liceu, curs de zi, și ocupanții 
locului I la faza pe țară a 
concursurilor pe meserii. De 
altfel, planul de școlarizare 
grupul școlar îl stabilește 
împreună cu combinatul, care 
suportă și școlarizarea pentru 
școala profesională.

Firește că se așteaptă o 
schimbare, o creștere în plan 
calitativ, prin actuala formă de 
pregătire profesională. Dar, 
deși cadrele didactice de la 
Grupul Școlar Industrial Meta
lurgic Hunedoara, implicate în 
acest experiment, au deja o 
experiență în domeniu, o 
evaluare a rezultatelor în ceea 
ce privește pregătirea profe
sională a viitorilor metalurgiști 
nu se poate face încă. Acest 
lucru va fi posibil abia peste 
câțiva ani, când viitorii 
absolvenți (prima promoție 
pregătită astfel este abia în 
anul II) vor fi muncitori și vor 
putea să facă dovada pregătirii 
for profesionale.

Viorica ROMAN

• Greva declanșată 
joi, la ora 10,00, continuă 
și ia Spitalul din Petroșani.

Va continua până la 
rezolvarea conflictului - 
spunea liderul sindical, 
Dorina Simion. ,, Medicii 
sunt și ei în asentimentul 
nostru și avem sprijinul loF± 
Activitatea în secții con
tinuă, nimic nu este 
întrerupt, doar că s-a limitat 
la rezolvarea urgențelor. 
Greviștii solicită salarii de
cente pentru a trăi demn. 
Din păcate, atitudinea de 
până acum a guvernului a 

determinat această soluție 
extremă.

Continuă de asemenea 
greva generală a sindi
catului ,,Sanitas” și la 
Spitalul județean și 
,,Ambulanța" din Deva, 
întrucât nu s-a primit vreun 
semnal de încetare a 
acesteia de la Federația 
,,Sanitas". Sprijină acțiunile 
de revendicare și 
C.N.S.L.R - Frăția. ,,Sem
nale de solidaritate cu 
greva sindicatelor,,Sani
tas" s-au primit și din partea 
Ligii sindicatelor miniere 
Valea Jiului" - spunea dna 
Mariana lonescu, vicelider 
al Sindicatului,,Sanitas” 
Deva.

Estera SÎNA 
________________________J
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