
SALA DE
lectură

La întâlnirea de la Petroșani cu dl Ciumara s-a spus ca: 
Nu de programe ci de bani se duce lipsă

♦

ieri, ia Primăria mu
nicipiului Petroșani a avut 
ioc întâlnirea diui ministru 
Mircea Ciumara cu agenți 
economici din domeniu! 

^mineritului din județul

nostru, ai administrației 
Județene și locale, ia care 
au participat și repre
zentanți ai Agenției 
Naționale de Dezvoltare și 
Implementare a Progra-

meior de Reconstrucție a 
Zonelor Miniere, precum și 
comisia prezidențială și 
guvernamentală care a fost 
desemnată pentru a urmări 
realizarea programului

prezidențial stabilit 
pentru zonele miniere 
speciale, în mod

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

ACȚIUNI DE PROTEST
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greva personalului mediu 
sanitar nu va înceta

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Și ieri, ca în ultimele 7 
zile, o parte din personalul 
sanitar mediu șl auxiliar, 
organizat în sindicatele 
“Sanitas” de la Spitalul din 
Deva și Ambulanță, a fost 
prezent în fața Prefecturii cu 
o coloană de greviști și 10 
salvări. După o scurtă 
pichetare și un discurs al 
liderului sindicatului de la 
Ambulanță, în care e 
acuzată lipsa de înțelegere 
și de dialog a guvernului și 
de această dată, o delegație 
a fost primită de dl loan

Vușcan, director general al 
Prefecturii.

După această discuție, 
dna Maria Popa, lider la 
Uniunea Județeană 
“Sanitas”, ne-a declarat: 
“Am rugat pe dl director 
general să transmită șl azi 
un fax guvernului despre 
hotărârea noastră de a ne 
continua greva, insistând 
ca în viitor guvernul să-și 
schimbe atitudinea față de

Sabin CERBU
(Continuare în pag. 8)
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MAI SUNT RESURSE
MONETARE

criam in ziarul de ieri 
despre nemulțu

mirile, absolut justificate, 
ale unor categorii sociale 
pentru care viața devine tot 
mai mult o povară. O povară 
cu atât mai greu de suportat 
cu cât demnitarii, parla
mentarii nu mai privesc în 
jos, la oamenii care i-au 
propulsat în posturi înalte, 
ci doar la sediile lor, la 
fotoliile lor, la buzunarele 
lor.

întrebat nu de mult, într- 
o emisiune televizată, cum 
apreciază Legea salarizării 
demnitarilor - făcută în 
disprețul legii și al tuturor 
angajaților bugetari -, 
senatorul Frunda Gydrgy 
(UDMR) răspundea cu 
aer de superioritate 
atunci când domnia 
merge la Strasbourg 
Consiliul Europei - n.n) 
se poate prezenta cu 
costum de haine ponosit în

un 
că 
sa 
(la 
nu 
un

Acțiuni și nereguli pe 
p.s.i.

incendiilor, în 620 dintre 
acestea existând cauze 
potențiale de incendii. Drept 
urmare s-au aplicat sancțiuni 
contravenționale în valoare 
totală de 216,4 milioane de 
lei. Se află în curs de 
definitivare documentele de 
retragere a avizelor și 
autorizațiilor de p.s.i. la unele 
unități.

Aceste nereguli au fost 
posibile întrucât managerii și 
utilizatorii nu au analizat, în 
conformitate cu legislația în 
vigoare, stadiul protecției 
împotriva focului în unitățile 
pe care le conduc sau nu au 
alocat fondurile bănești 
necesare pentru aplicarea 
măsurilor de protecție ne
cesare.

Recomandăm tuturor 
conducătorilor de unități să 
studieze noua legislație 
privind protecția împotriva 
incendiilor și să pună acti
vitățile respective în deplin 
acord cu acestea.

Coi. GHIORGHE DiMA, 
Comandantul Grupului 

de Pompieri 
“iancu de Hunedoara"

în prima jumătate a lunii 
februarie a.c., inspecția pentru 
prevenirea incendiilor din 
cadrul Grupului de Pompieri 
“lancu de Hunedoara” a 
întreprins mai multe’acțiuni de 
îndrumare și control de p.s.i. în 
municipiul Deva. Atât la 
clădirile proprii cât și la cele din 
subordine au fost constatate 
nereguli care în anumite situații 
pot declanșa incendii cu urmări 
imprevizibile.

O neregulă care se perpe
tuează de ani de zile privește 
funcționarea hidranților stradali, 
fiind destule situații când aceștia 
sunt atipici, blocați, defecți și 
majoritatea nemarcați vizibil.

în cadrul acțiunilor de 
îndrumare și control, o atenție 
sporită s-a acordat modului în 
care se respectă normele de 
protecție la foc stabilite prin 
avizele și autorizațiile de p.s.i. 
Din acest punct de vedere au 
fost verificate peste 240 de 
societăți comerciale cu capital 
privat. De menționat că în 
unitățile controlate au fost 
depistate peste 1500 de 
încălcări ale normelor de 
prevenire și stingere a 

fața „colegilor din alte țări”. 
Nu dă bine la imagine. Cum 
probabil a văzut multă lume, 
parlamentarii europeni nu 
excelează prin eleganță. Noi 
însă excelăm prin fudulie. 
Chiar crede cineva că 
scumpii noștri aleși au 
salarii atât de mici încât să 
nu-și poată cumpăra un 
costum de haine? De aceea 
le-o fi trebuit o lege specială 
de salarizare?

Dintr-un alt unghi, de 
asemenea pe un post de 
televiziune, dl Remus Opriș, 
secretarul general al Guver
nului, motiva necesitatea 
organizării Cabinetului 
demnitarului - birouri cu câte 
15-5 consilieri, de la prim- 
ministru până la subprefect, 
cu dotări și salarii cores
punzătoare - prin aceea că 
și în alte țări europene ar 
exista așa ceva, lată că 
grandomania ne-a dus deja 
în Europa și trebuie să 

cheltuim și noi cât germanii 
sau englezii. Că ne putem 
măsura cu pungile lor...

Și unde se mai duc unele 
sume de bani care ar putea 
acoperi niște găuri din anu
mite sectoare de activitate? 
Acolo unde propune ex- 
ministrul muncii și protecției 
sociale, Mircea Dan Popescu 
(PDSR), în luarea ca bază de 
calcul al salariilor bugetarilor 
a salariului mediu pe eco
nomie, ca să aibă motivație 
și demersul parlamentarilor 
pentru Legea salarizării 
demnitarilor, pe care el o 
susțin în continuare, cu 
tenacitate, deși președintele 
Emil Constantinescu le-a 
remis-o spre reexaminare și 
modificare.

Ori s-ar putea duce - banii 
- în buzunarele consilierilor 
juridici din instituția 
Președinției, din aparatul 
Executivului și din ministere, 
care, printr-o Ordonanță de

Prefectul județului 
Hunedoara, 

în direct la Radio Timișoara
Azi, la ora 9, postul de Radio Timișoara difuzează 

emisiunea “ Diminețile cetății”, în cadrul căreia participă 
în direct prefectul județului Hunedoara, dl Pompiliu 
Budulan. Vom afla date interesante despre starea social- 
economică și viața spirituală a județului. (T.l.)

FLAJH
< Un gest umanitar 

pentru viață.
Cum aflăm de ia doctor 

Victoria Tâmpeanu, direc
toarea Centrului de Trans
fuzie al Județului Hunedoara, 
a scăzut mult numărul 
donatorilor de sânge pentru 
că se face un triaj exigent, 
atât clinic cât și prin analize, 
pentru a îndepărta riscurile 
transmiterii de boli.

Este așteptată populația 
din Deva și localitățile din Jur 
să facă un gest umanitar, un 
împrumut pentru viață, 
amintindu-și că persoana 
care are nevoie de picătura 
de sânge pentru a fi salvată, 

\_________________________

Urgență a Guvernului, au 
fost asimilați cu ma- 
gistrații.

Alte importante sume 
de bani și-au tras singuri 
senatorii, umflându-și 
bugetul pe 1998 cu 57 de 
miliarde de lei față de 1997, 
pentru o mulțime de 
cheltuieli suplimentare, de 
la celulare șl autoturisme 
până la costul deplasărilor 
în străinătate. Elementară 
lipsă de bun simț, când 
țara se zbuciumă în 
sărăcie șl nesiguranță.

Iar dacă ar fi să mal 
amintim de miile de 
miliarde de lei intrați în 
buzunarele unor mafioțl, 
cu complicitatea anumitor 
bănci, de alte mii de mili
arde risipiți în evaziunea 
fiscală, de sume fabuloase 
acordate ca subvenții unor 

_____ Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

poate fi un bun prieten, 
rudenie, un coleg. (E.S.) 

o

-.Propuneri
Secția de tineret a 

Asociației Handicapațiior 
Neuromotori Hunedoara - 
Deva a înaintat Inspec
toratului Teritorial de Stat 
pentru Handicapați, Pre
fecturii și birourilor parla
mentare câteva propuneri. 
Acestea vizează îmbună
tățirea calității vieții per
soanelor cu handicap ca 
urmare a scumpirilor din ul
tima perioadă. între pro
punerile făcute pe primele 
locuri figurează modificarea 
pensiilor sociale pentru a 
acoperi 65 ia sută din 
majorările survenite și

„Avicola”,
Parcursul sinuos al pro

cesului de privatizare la 
societatea comercială 
„Avicola” din Deva începe 
să semene tot mai mult cu 
un joc de-a șoarecele și 
pisica. Vândută de către 
Fondul Proprietății de Stat 
în cursul anului trecut unei 
firme din Deva, „Avicola” se 
întoarce acum în 
„grădinița” FPS.

Cumpărătorul devean a 
pierdut pachetul majoritar 
de acțiuni în urma unei serii 
de probleme asupra cărora 
vom reveni în detaliu într-un 
alt articol. Cert este că FPS 
deține din nou peste 70% 
din acțiuni.

Adunarea generală a 
acționarilor de la „Avicola” 
care a avut loc luni, 16

împotriva salariilor de 
mizerie!

Marți, 17 februarie a.c., la 
Agenția de Protecție a Mediului 
Deva a avut loc o grevă japoneză. 
Motivul acestei mișcări de protest 
îl reprezintă, potrivit spuselor dlui 
Gabriel Șoancă, lider de sindicat 
și secretar general al Federației 
Naționale a Sindicatelor Mediului 
din România, nivelul scăzut al 
salariilor lucrătorilor din cadrul 
unității - în prezent salariul mediu 
pe agenții fiind de 450.000 de lei - 
lipsa de fonduri necesare dotărilor 
cu aparatură corespunzătoare 
pentru supravegherea calității 
factorilor de mediu, neacordarea 
de sporuri la salariile pentru 
personalul ce lucrează în 
compartimentele de inspecție, 
birou bază date, precum și altor 
categorii de personal. Sindicatul 
solicită acordarea grupei a doua 
de muncă pentru colectivul din 
cadrul laboratorului unde se 
lucrează în condiții toxice, cât și 
un spor de stres pentru personalul 
din biroul reglementări ce se află 
în relații directe cu publicul.

clarificarea situației per
soanelor cu handicap în 
cadrul Legii asigurărilor 
sociale de sănătate. (V.R.)

La izvor de dor și 
drag!

Este titlul spectacolului 
de cântece și dansuri 
populare ce are ioc astăzi, 
joi, 19 februarie a.c. cu 
începere de ia ora 18 ia Casa 
de Cultură din Hunedoara.

în program vor evolua 
soliștii de muzică populară 
Adina Ailc, Ciprian Roman, 
Viorica Brândușan, Ana 
Banciu și Mariana Anghei. 
De asemenea, vor mai 
evolua pe scenă soliștii 
instrumentiști Valentin Buiai 
și Petrică Lupaș ia taragot,

din nou la F.P.S.
februarie a.c., nu a făcut 
altceva decât să confirme 
drepturile FPS. A fost ales 
un nou consiliu de 
administrație, în fruntea 
căruia a fost numit dl Ion 
Simion. Acest fapt a stârnit 
nemulțumirea unei părți a 
salariaților care, pentru a- 
și exprima protestul, au 
intrat în grevă. Ei solicită 
să nu fie înlocuit directorul 
general, însă, din păcate, 
nu au nici un drept de a 
interveni în deciziile AGA. 
Pe de altă parte, repre
zentanții Fondului Proprie
tății de Stat au declarat că 
încearcă să rezolve si
tuația, solicitându-le pro
testatarilor să intenteze 
acțiune judecătorească. 
(A.N.)

Totodată se solicită înființarea 
unui sistem de taxe pentru agenții 
economici, precum și pentru 
celelalte persoane fizice care 
solicită autorizații și acorduri de 
mediu. Liderul sindicatului 
lucrătorilor din APM este de 
părere că aceste taxe contribuie 
la crearea unor fonduri bănești ce 
pot fi folosite la modernizarea și 
dezvoltarea bazei tehnico - 
materiale din unitate.

Anterior acestei greve 
japoneze, în data de 12 februarie 
a.c., FNSMR a adresat 
ministrului de resort, Executivului, 
Parlamentului și Președinției o 
listă cu revendicările personalului 
din toate agențiile de mediu din 
țară. ’

Dacă nu se va da curs 
acțiunilor revendicative ale 
Sindicatelor din APM, secretarul 
general al FNSMR ne-a mai 
precizat că se va continua cu 
formele de protest legale, 
neexcluzându-se o grevă generală 
în toate unitățile din țară.

Corne! POENAR

Gheorghe Aramă 
acordeon, Marian Lupo ia 
saxofon, precum și for
mația de dansuri populare 
a Casei de Cultură. 
Coregrafia spectacolului 
este asigurată de Vasiie 
Enea. (C.P.)

Corupție
între ceie 351 de 

infracțiuni constatate în 
1997 ia Deva de Biroul 
Poliției Criminale, pon
derea o constituie furturile 
și înșelăciunile. Au existat, 
de asemenea, șapte 
infracțiuni de corupție și o 
infracțiune de abuz in 
serviciu. ((V.N)

FLASH
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REGULILE IGIENICO-SANITARE - 
RESPECTATE CU RIGUR02ITATE!

La “Corvintrans” Hunedoara

Se încearcă îmbinarea cerințelor 
călătorilor cu rentabilitatea

Inspectoratul județean de sănătate 
publică, laboratoarele din teritoriu de 
promovare a sănătății și educație pentru 
sănătate urmăresc cu perseverență 
respectarea regulilor igienico-sanitare de 
către toate unitățile de producție și 
desfacere a produselor alimentare. Din 
controalele efectuate de inspectorat și 
laboratoarele teritoriale, în luna trecută, 
am reținut câteva dintre constatările 
făcute în Valea Jiului și Deva.

Abateri sancționate 
cu amenzi

Lucrătorii din cadrul inspectoratului au 
găsit nereguli la unii comercianți care nu 
aveau efectuate examenele medicale 
periodice. S.C. Diamant S.A. la 
laboratorul de preparate din carne din 
Petroșani a fost amendată cu 250.000 lei, 
la măcelăria S.C. „Mixt” SRL Petrila s-a 
dat o amendă de 500.000 lei pentru 
recepția și introducerea în procesul de 
producție a unor materii prime 
neconforme cu indicii de calitate prevăzuți 
în certificatele de calitate.

Un număr de 6 patroni ai boxelor de 
desfacere a cărnii din Petroșani - unele

Nici handicapata nu 
scapă de tâlhari

Acest lucru este dovedit și de 
ceea ce au făcut de curând patru tineri 
ce s-au adunat din mai multe locuri din 
țară. Ne referim la Vasile Bebe Mihăilă 
- 18 ani, din Petroșani; Vaier Lăcătuș - 
16 ani, din Bordușani, jud. Ialomița; 
lacob Dorel Grădinaru - 23 ani, din 
Slmerla și Emilian Gheorghe 
Stupineanu - 16 ani. Nici unul nu are 
vreo ocupație, iar doi sunt recidiviști.

Intr-o seară ei au tăbărât asupra 
lui loan Muntean, handicapat fizic, din 
Deva. L-au agresat cu spray iritant 
lacrimogen și lovituri în timp ce mergea 
pe o stradă, i-au luat 50.000 de lei, 50 
mărci și actele.

‘Voinicii" sunt acum cercetați în 
stare de arest preventiv.

A dispărut celularul!
Tot în stare de arest este cercetat 

de Poliția Municipiului Petroșani și 
Viorel Ciurea, 28 de ani, de loc din 
Vulcan. S-a stabilit despre el că, 
profitând de neatenția personalului de 
serviciu de la S.C. “Simar Comimpex" 
SRL. Petroșani, a furat un telefon 
celular în valoare de 5.750.000. 
Telefonul a fost recuperat.

Și-au furat profesoara
Doi elevi de la Școala Generală 

Nr. 1 din Simeria, și ne referim la B.C.

JOI
19 FEBRUARIE

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 

9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 
Sensul tranziției (r) 14.10 
Cristal (s/r) 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. 13)
22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
23.00 Studio olimpic (rez. II)
23.30 Jurnalul de noapte

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 7.00 

JO: Combinată nordică 
Sărituri, proba pe echipe de 

X, 

aflate în piața agro-alimentară, precum și 
laboratorul de preparate din carne al S.C. 
,,A. Gastronomic” din Petrila au fost 
amendați cu câte 150.000 de lei fiecare 
pentru neasigurarea funcționării tuturor 
spațiilor frigorifice.

Produse alimentare cu 
termen expirat

Acolo unde se constată că se află în 
vânzare produse cu termenul de 
valabilitate depășit se aplică pedeapsa 
scoaterii din comercializare, cât și 
amenda. Conducerile unor societăți și 
magazine alimentare (nr. 2 și 36 și SC 
Ivoniciu SRL din Deva) au primit amenzi 
între 75.000-100.000 lei. La un magazin 
al SC Ludi Prest SRL din aceeași 
localitate pentru că au fost găsite tăvi și 
navete așezate direct pe pardoseală, 
situație ce a fost sancționată. Tot la unele 
unități de desfacere a cărnii din Deva și 
Călan au fost scoase din consum de la 17 
kg, până la 200 kg preparate din carne, 
care aveau termenul de garanție depășit. 
Acestora li s-au aplicat și amenzi. Deci 
atenție, stimați comercianți! (S.C.)

și S.M. (13 ani fiecare) au furat din 
poșeta unei profesoare 450.000 de 
lei.

V Generator în flăcări
La un generator cu ulei aparținând 

Districtului Energoalimentar - Substația 
Deva a izbucnit recent un incendiu. 
Generatorul a fost deteriorat în 
proporție de 40 la sută.

Din primele cercetări efectuate 
după lichidarea focului de pompierii 
militari a rezultat că mai mulți 
cetățeni care au terenuri în apropiere 
au aprins resturi vegetale. Focul 
lăsat nesupravegheat s-a extins.

Nu s-au înregistrat perturbări în 
activitatea de trafic și alimentare cu 
energie electrică. Cercetările 
continuă.

& Intr-o noapte de 
miercuri spre Joi

O patrulă de ordine publică a 
Poliției Municipiului Hunedoara a 
prins în flagrant un tip din municipiu, 
fără ocupație, care a pătruns într-un 
magazin aparținând S.C. “Decebal" 
S.A. Gavril Stanciu se pregătea să 
dispară cu bunuri în valoare de 
1.150.000 de lei

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

1000 m (înreg.) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 D.a. (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r)
13.15 Doar o vorbă... (r) 13.30 
Dreptul la adevăr. Cronica 
cenzurii românești 14.00 
Emisiune în limba germană 
15.10 Limbi străine: spaniolă 
15.35 Dennis Pericol (d.a) 
16.00 Mlcaela (s, ep. 127) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5... (div.) 19.10 Față 
în față cu autorul 20.10 
Pasiuni (s, ep. 39) 22.00 
Numai o noapte (melodramă 
Suedia 1939) 23.30 Time out 
(mag. sportiv)

6.30 Dragoste cu năbădăi 
(s) 7.00 Dimineața devreme 
10.10 Doctor Bramwell (s/r) 
11.00 Fidelitate (f/r) 12.40 
Rățoiul Huey (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 75) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Vise și oglinzi (s) 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 

în primaria din comuna 

Brănișca florile au găsit 
lumină și căldură. 
Foto: Anton SOC AC!

Onyx-culorile muzicii 18..00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Frăția 
dreptății (dramă SUA ’86)
21.30 Știri 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 2) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Sweet Heart Dance (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/r) 
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. 63) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 61) 22.00 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
43) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa

Trecând prin numeroase și 
profunde transformări din 1990 
încoace transportul în comun in
terurban face eforturi să se 
mențină la suprafață fiindcă - cum 
aprecia dl Remus Popovici, șeful 
coloanei transport călători din 
cadrul “Corvintrans" Hunedoara - 
autobuzul este mijlocul cu care 
circulă oamenii săraci.

- încercăm să îmbinăm 
cerințele de transport venite din 
partea cetățenilor cu rentabilitatea 
acestei activități. Avem în stare de 
funcționare, în mod permanent, 36 
de autobuze din care circulă 28 - 
ne-a declarat interlocutorul.

- La redacția ziarului nostru 
am primit, în timp, sesizări că 
unele trasee au fost sus
pendate. Din ce cauză?

- Din pricina lipsei de călători 
traseele respective nu erau 
rentabile. Traseele - spre Vadu 
Dobrii, Lelese etc. - s-au închis, 
pe altele se circulă numai de 
câteva ori pe săptămână, și 
anume în zilele de târg.

- Oameni din satul Popești 
ne-au scris că autobuzul ce 
circulă în localitatea lor ar fi 
rentabil dacă toți călătorii și-ar 
scoate bilete.

- Așa susțin dumnealor. Noi 
efectuăm foarte des controale pe 
cele mai importante trasee și n- 
am găsit decât puține abateri de 
genul respectiv.

Așa este, economia de piață 
este necruțătoare, nu reziști, 
dispari. Mai ales că în ultimii ani 

^au apărut și privatizații care fac o

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 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. 
46) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 46) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 46) 
20.00 911: Apel de urgențăl 
(s) 21.00 Tender Loving Care 
(thriller SUA 1997) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ

9.00 Info Channel 12.30 
Casper (d.a/r) 13.00 Dragoste 
și putere (s/r) 14.00 The Of
fence (f/r) 17.00 Antonella (s) 

concurență serioasă firmelor ce 
încă nu s-au restructurat. 
Interesant este că aceștia circulă 
exact cum îi taie capul, fără a 
avea un program și numai pe 
trasee ce le aduc venituri mari - 
în special pe traseele 
Hunedoara-Deva și Hunedoara 
-Călan. Poate ar trebui ca și 
aceștia să-și stabilească un orar 
pe care să-l respecte și să obțină 
autorizație pe această temă de 
la organul județean ce se ocupă 
de această problemă. Acest fapt 
este cu atât mai necesar cu cât 
toate societățile de transport ce 
încă nu s-au privatizat - de la 
Brad, Orăștie, Hațeg ș.a. se 
plâng de concurența neloială a 
proprietarilor de maxi-taxi. 
Particularii nu intră încă pe 
trasee lungi și cu drumuri 
proaste, întrucât țin mult la 
mijloacele lor de transport. Dar 
la Hunedoara se caută și alte 
trasee până acum inexistente. 
Astfel s-a deschis traseul 
Hunedoara, Luncani, comuna 
Boșorod, care, după o perioadă, 
se dovedește rentabil, aducător 
de profit. Esențial este că 
personalul de la “Corvintrans” 
caută și găsește soluții noi prin 
care să atingă cele două 
obiective ale muncii - să 
satisfacă cerințele oamenilor din 
zonă și, în același timp, să obțină 
profit. Reușitele pe aceste două 
linii se vor dovedi în final 
fructuoase.

Traian BONDOR^

18.00 Marielena (s, 2 ep.p
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Blazing Saddles (co. SUA
1974) 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 lo
cale
ANTENA bDEVA

08.00-08.15 Știri (r) 09.00- 
09.15 Interviul săptămânii 
(r) 09.15-09.30 Muzică, 
publicitate 17.00-17.45 
Actualitatea (talk show) 
17.45-18.00 Știri 19.30-19.45 
Știri (r)
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3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Familia vă dă acordul 
unor schimbări în locuință. 
Vi se dă și sprijin, așa că nu 
mai rămâne decât să 
începeți.
O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Energie fizică minimă, 
deci nu vă implicați în 
activități deosebite. Riscul 
unor accidente nu-i exclus.
O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Discuție aprinsă cu 
colegii de serviciu. Dacă 
doriți să vă ajute, ar fi bine 
să le dați dreptate. 
Speculațiile nu vă sunt 
avantajoase.
Z RAC 
(23.VT - 23.VII)

Banii vă trec printre 
degete și nu vă alegeți cu 
nimic. Aveți probleme de 
comunicare cu cei din jur, 
ceea ce vă deranjează. V-ar 
fi mai simplu dacă ați avea 
răbdare.
O LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Veți cunoaște o persoană 
de sex opus care se va 
dovedi agreabilă. Luați-vă 
inima în dinți și faceți 
primul pas, altfel veți 
regreta că n-ați făcut-o 
O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Sunteți într-o formă bună, 
nu vă lipsește diplomația 
pentru a obține câștig de 
cauză într-o problemă. 
Intuiția vă ajută să speculați 
anumite informații.
O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.ÎK)

Inspirația dv atinge cote 
maxime. Ați putea lua ho
tărâri în chestiunile fi
nanciare. Interesul dv 
pentru cineva de sex opus 
poate fi greșit înțeles și vă 
poate provoca încurcături.
O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Nu-i cazul să vă încredeți 
într-o femeie care vă pro
pune o afacere. Interesați- 
vă mai întâi să vedeți dacă- 
i serioasă. O persoană mai 
în vârstă vă sprijină. 
O SĂGETĂTOR 
(22.XI ■ 20.XII)

Veți găsi un sponsor 
pentru ceea ce doriți să 
întreprindeți. Cineva vă va 
suna. Vi se propune o 
discuție pe teme oculte dar 
riscați să vă impresioneze 
prea tare.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

S-ar putea să cheltuiți 
bani pentru sănătate. Ar fi 
cazul să cereți sfatul unui 
prieten pentru problemele 
pe care le aveți 
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu refuzați lucrările și 
nici delegațiile din partea 
șefilor. Veți fi înconjurat de 
lume multă, ceea ce vă face 
plăcere.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Nu reușiți să colaborați 
cu colegii șl asta vă irită. 
Este de fapt vina dv pentru 
că vă lipsește răbdarea. în
cercați să mai lăsați pre
tențiile sau să vă rezolvați 
singur problemele.

liiegescepj



J

19 FEBRUARIE 1998 Cuvântul liber_ :          ~ J

Este ușor de constatat, vizi
tând un magazin sau un centru 
comercial, că în ultima vreme 
produsele alimentare din afara 
țării, în special cele din Ungaria, 
au invadat piața românească. 
Mai ieftine și de o calitate mai 
bună, acestea s-au impus cu 
repeziciune în fața celor autoh
tone. Din păcate, industria de 
profil românească nu este spriji
nită în nici un fel de către stat 
pentru a se putea apăra. Pe de 
altă parte, producătorii din afara 
granițelor țării beneficiază de o 

Concurenta
r

pentru o felie 
de pâine

subvenționare masivă din partea 
guvernelor lor. în acest fel s-a 
ajuns ca respectivele produse să 
fie mai ieftine decât cele româ
nești, beneficiind și de lipsa unor 
bariere vamale eficiente care să 
le limiteze intrarea în țară. Așa
dar, încet dar sigur, legile dure 
ale economiei concurențiale își 
spun cuvântul. Numai cei puter
nici rezistă acestui asalt. Socie
tatea Comercială "Cetate" S.A. 
din Deva este destul de puter- 

I nică pentru a face față concu
renței. Dl Vasile Buzdugan, di

rectorul general, ne spunea că 
problemele care apar sunt uneori 
atât de mari încât cu greu mai pot 
fi soluționate: "întreaga situație a 
țării este una de criză, așa că nici 
noi nu putem să o ducem prea 
grozav". Supraviețuirea nu în
seamnă însă doar a sta pe loc ci, 
mai degrabă, reprezintă o con
tinuă luptă. Mereu trebuie să fii cu 
un pas înaintea concurenței. A- 
cesta este și scopul pentru care 
Societatea "Cetate" S.A. a început 
un program de retehnologizare 
care s-a materializat, deocam

dată, prin modernizarea morii. Au 
fost aduse utilaje performante din 
exterior, iar creditul de 5,5 mili
oane de mărci germane cu care a 
fost achiziționată aparatura tre
buie plătit în 7 ani.

"Avem specialiști, dispunem 
de laboratoare și echipamente 
pentru controlul permanent al 
calității produselor, asigurând un 
maxim calitativ acestora, releva dl 
Buzdugan. Este trist însă că au 
apărut o sumedenie de firme care 
ne concurează neloial, substitu- 
indu-se de la plata diferitor taxe și 

venind apoi pe piață cu prețuri de 
dumping."

Cu toată concurența acerbă, 
societatea deveană a reușit să-și 
mențină o cotă ridicată a vân
zărilor, deși acestea sunt acum 
doar la 35% față de nivelul avut 
în trecut. Privatizată integral, 
S.C. "Cetate" S.A. Deva poate 
să se lupte de ia egal la egal cu 
firmele străine ale căror produse 
au umplut piața românească. 
"Avem peste 40 de sortimente 
de panificație și specialități de 
patiserie, iar făina albă pe care o 
producem nu este cu nimic mai 
rea decât cea ungurească", sub
linia dl director.

în ceea ce privește planurile 
de viitor ale unității, nu am reușit 
să aflăm decât două și anume: 
retehnologizarea morii de po
rumb și construcția unei fabrici 
de snacks-uri. Lipsa unei legis
lații clare în domeniul investițiilor 
a fost singurul impediment în 
calea materializării mai rapide a 
celor două proiecte și ale altora 
asemănătoare. Totuși acum, du-j 
pă ce apele s-au mai limpezit, 
este mai ușor să demarezi o 
astfel de investiție. Problema 
cea mai mare este, în opinia dlui 
Vasile Buzdugan, nivelul împovă
rător al dobânzilor bancare: "Este 
preferabil să nu apelezi la credit, 
iar în momentul în care o faci, 
totuși, trebuie să te gândești deja 
la faliment". Opinia domnului 
director este perfect justificată, 
având în vedere numărul mare al 
întreprinderilor care au falimentat 
din cauza imposibilități de a-și 
plăti datoriile către bănci.

Criza profundă prin care tre
ce societatea românească a a- 
fectat și învățământul superior. 
Ca peste tot, și aici chiciul a 
ajuns să fie rege. Au apărut o 
sumedenie de institute de învă
țământ superior, unele mai seri
oase, altele sfidând ridicolul, dar 
aproape toate la fel de rău privite 
de către cei care ar fi trebuit să 
le frecventeze. Apanaj al celor cu 
bani mulți, majoritatea au dispă
rut în scurt timp, nefiind acre
ditate. Altele au reușit să se 
mențină și să evolueze, ba chiar, 

UN ORAȘ 
STUDENȚESC ÎN 

DEVA
să se impună ca instituții de 
învățământ și cultură, devenind 
adevărate case ale științei și 
studiului. Ele tind tot mai mult să 
facă o concurență acerbă învăță
mântului superior de stat, fiind 
favorizate și de harababura ge
nerală a sistemului.

Una dintre aceste instituții 
este Universitatea Ecologică din 
Deva. Parte a universității cu 
același nume din București, ea 
se află în plin proces de desprin
dere și de constituire ca entitate 
proprie. De altfel, subordonarea 
nu mai există decât pe linie de 

învățământ. Programele de stu
diu, taxele, componența corpului 
didactic sunt independente.

Dl prorector Sigismund Du
ma ne-a mărturisit că există pla
nuri foarte îndrăznețe pentru 
dezvoltarea instituției pe care o 
conduce. în primul rând sunt în 
stadiul de finalizare proiectele 
pentru construcția unui campus 
universitar unde vor putea învăța 
2000 de studenți. De mai bine de 
doi ani a fost concesionat în a- 
cest scop un teren cu suprafața 
de 1 ha, amplasat în spatele 

stadionului. Urmează să fie con
struit un imobil cu două etaje 
care va găzdui 9 amfiteatre, 32 
de săli de seminarii și alte spații 
administrative pentru profesori. în 
același loc se va construi și un 
hotel de trei stele, o bază de 
recuperare și tratament naturist 
neconvențional, un restaurant, un 
club, laboratoare, precum și o 
mini-cantină studențească. Un 
cămin având capacitatea de 200 
de locuri va fi și el amplasat în 
apropiere, iar un corp adminis
trativ central va găzdui aula ma
re, biblioteca și rectoratul.

Universitatea Ecologică De
va are acreditări pentru cele 
două facultăți, cea de manage
ment în economia turismului și 
cea de psihosociologie. Urmea
ză ca facultatea de management 
să se împartă în curând în două, 
înființându-se facultățile de tu
rism și de alimentație publică. 
Taxa anuală este de 2,5 milioane 
de lei pe an, plătibili în trei rate. 
Deja există câteva generații de 
absolvenți, printre ei numărându- 
se și actualul prim-consilier al 
ministrului turismului, dl Ovidiu 
Marian. De altfel, dl Duma este 
foarte mândru de studenții săi, 
spunând că sunt oameni de elită. 
Mulți dintre aceștia au fost sau 
vor pleca periodic în străinătate, 
în cadrul diverselor programe 
inter-universitare.

Din păcate, nu toate lucrurile 
au decurs de la început așa cum 
trebuie. Au fost și câteva proble
me peste care s-a trecut totuși. 
Una dintre marile dezamăgiri ale 
dlui prorector este aceea că nu 
s-a reușit amenajarea parcului 
dendrologic și a castelului de la 
Nalați, din apropierea Hațegului. 
Deși au existat fonduri însem
nate pentru realizarea acestui 
proiect, nu s-a obținut acordul 
primăriei localității. Totuși, dl 
Duma este optimist și crede cu 
tărie în viitorul acestei instituții și 
în general în învățământul supe
rior particular. "Acesta, a spus 
domnia sa, poate deveni un con
curent de temut pentru învăță
mântul de stat, cu condiția’să se 
mențină la un nivel calitativ foar
te ridicat."

■in vMitai lai
irnuizeui

/

Loc de întâlnire a 
talentului cu iscusința
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Muzeul. întotdeauna o ru
pere a tactului cotidian, o înghe
țare a clipei cu evadare într-un 
tărâm al artei, istoriei, tehnicii 
sau științelor naturii. Lăcaș al 
tihnei și observației, muzeul as
cunde în spatele solemnei încre
meniri a exponatelor forfota in- 
vestigațională a cercetătorului, 
urmărind aducerea la lumină a 
noi eșantioane ale valorii. "Pres
tigiul unui muzeu depinde, în 
ultimă instanță, de calitatea 
muncii cercetătorilor, mai ales la 
un specific ca al nostru", consi
dera dna Silvia Burnaz, cercetă
tor în cadrul secției muzeale de 
științe ale naturii, din cadrul Mu
zeului Civilizației Dacice și Ro
mane Deva. Secția de științele 
naturii reunește exact 2.165. 786 
de exponate, unele intrând în 
circuitul muzeistic acum o sută 
de ani. Există în cadrul secției 
muzeale două expoziții cu carac
ter permanent. Cea găzduită la 
parterul clădirii prezintă imagini 
dintre cele mai semnificative din 
rezervațiile naturale ale județului 
Hunedoara, etalate sub forma 
unor diorame ce reușesc să cre
eze o fidelă iluzie a realității. La 
etaj, vizitatorul este întâmpinat 
de o altă expoziție permanentă 
intitulată "Memoria naturală a 
pământului hunedorean", care 
se dorește a fi o trecere în re
vistă a unor momente din trecu
tul geologic și paleontologic al 
ținutului hunedorean.

Punctul de atracție forte al 
expoziției îl conferă depozitul 
continental cu reptile dinozau- 
riene de la Sânpetru, Hațeg. 
Sarea și piperul ofertei muzeale 
le reprezintă expozițiile tempo
rare care, având un caracter 
sezonier, pe diferite tematici, 

ilustrează rarități din flora și 
fauna hunedoreană, precum și 
piese aparținând patrimoniului 
științific hunedorean. Cele mai 
gustate forme de expoziție sunt 
terariile, care adăpostesc, vara, 
reptile și mamifere vii din fauna 
județului. Sunt căutate și fosilele 
de dinozaurieni, precum și expo
zițiile de fluturi sau pești.

Principalii vizitatori ai secției 
muzeale sunt elevii școlilor ge
nerale, exponatele constituindu- 
se, în acest caz, în potrivite ma
teriale didactice. Numai la finele 
anului trecut au vizitat muzeul 
peste 25 de grupuri de elevi din 
județ sau din țară. Pentru ceea 
ce oferă muzeul celui interesat, 
prețul de acces în instituție poate 
fi considerat modic, S-au realizat 
și ilustrate reprezentând expo
ziția permanentă a dioramelor, 
vizitatorii din alte localități neomi- 
țând să le cumpere. întregul 
muzeu este gestionat de o mână 
de oameni sufletiști. Ascultând 
doar de glasul chemării de cer
cetător, ei reușesc să nu co
boare ștacheta activității lor. 
Muzeologul, ne spunea dna Bur
naz, trăiește cu permanenta grijă 
față de exponate, existând per
manent o acțiune de întreținere a 
lor. Se consumă multă migală, 
răbdare și pricepere în mano
perele de naturalizare a mate
rialului floristic sau faunistic 
prelevat. Având specializarea în 
entomologie (studiul insectelor), 
dna Burnaz ne-a spus în înche
ierea dialogului care sunt princi
palele ingrediente ale reușitei 
muncii de cercetător: "Nouăzeci 
la sută pregătire profesională, 
nouă la sută răbdare, iar dife
rența până la întreg - necesara 
doză de noroc".

Deva medievala - litografie de epoca

SESIZĂRILE
NOASTRE AU
AVUT EFECT

"Umbre pe fața orașului", 
articol ce apărea cu ceva 
timp în urmă în paginile zia
rului nostru, atrăgea atenția 
asupra unui fenomen foarte 
neplăcut. în spațiul delimitat 
de străzile Elena Văcăres- 
cu, Minerului și Horea se 
lăfăiau o sumedenie de ară
tări care cu greu mai puteau 
fi numite autoturisme. Odih- 
nindu-se de ani de zile aco
lo și blocând accesul trecă
torilor pe trotuare, acele 
epave deveniseră și depozit 
pentru gunoaiele de tot fe
lul. l-am sesizat pe cei în 
drept să ia măsurile de ri-V--. . . . —- - 
Pagină realizată de Adrian SĂLĂGEAN, Andrei NiSTOR

i

goare pentru îndepărtarea 
acestora și, în urma arti
colelor scrise pe această 
temă, am văzut că rezul
tatele nu au întârziat să a- 
pară. "Epavele" au dispărut 
și s-a făcut curățeniei. Așa
dar, se poate!

Din păcate, mai sunt și 
alte asemenea locuri în De
va. Mormane de fiare vechi 
așteaptă încă să fie mutate 
de pe carosabil, de pe tro
tuare, de pe zone verzi. A- 
vând însă exemplul celor de 
mai sus, nu ne îndoim că în 
curând vor fi observate și 
acestea.

,z

Hulită pe nedrept imediat 
după 1989, activitatea fostei 
Case a pionierilor Deva n-a 
depășit niciodată canoanele 
școlii românești ale epocii în 
materie de îndoctrinare politică 
a micilor elevi, Esența activității 
acestei instituții a avut ___
întotdeauna un altfel 
de caracter, apropiat / 
de actul de instruc- / 
ție și pregătire spe- / 
cifică. Dovadă o I 
constituie faptul că, \ 
la mai bine de opt \ 
ani de la recâștigarea ' 
libertății, fosta Casă a 
pionierilor, devenită Palatul 
copiilor, funcționează din plin. 
Din cele arătate de dl prof. 
Viorel Manolescu, directorul 
instituției, rolul acesteia a ră
mas același - de creștere a 
sociabilității copiilor, de a le 
dezvolta acestora dexteritatea 
în activități manufacturiere, de 
a crea un cadru potrivit pentru 
manifestarea anumitor hobby- 
uri pe care elevii le au.

Există în prezent 20 de cer
curi, unele înființate în anii din 
urmă. Au rămas "pe picioare" 
cercurile de carting, aeromo- 
dele, navomodele, foto-cine- 
club, limbi străine, stenodac
tilografie, artă populară tra
dițională, electronică, dans 
modern, chitară clasică. Au 
apărut cercul de informatică, 
atelierul de machete jucării și 
cel de "Fantezii". An de an, 
copiii deveni câștigă locuri pe 
podium, în concursurile care se 
organizează la nivel național, 
pe diferite activități. Și în acest 
an, calendarul "competițional" 
este impresionant, numărând 
32 de concursuri. Elevii pala
tului beneficiază de tabere, 

Palatul 
copiilor 

Deva

excursii, unde își pot pune în 
valoare performanțele atinse în 
instruire.

"Instructorii calificați sunt 
pregătiți la un nivel la care poți 
ajunge doar stimulat de pa
siunea pentru domeniul res- 

_ pectiv", ne spune dl Ma
nolescu. Activitatea 

\ palatului este susți- 
\ nută financiar de la 
i buget, grosul chel- 
I tuielilor făcându-se 
/ din surse proprii. 
/ "Cloșca ce face ouă 

' de aur" pentru insti
tuția de învățământ este 

un autocar ce face obiectul 
unor închirieri destinate, în 
principal, excursiilor elevilor. 
Fondurile adunate astfel sunt 
folosite pentru aprovizionarea 
cu materiale pentru,diferite 
activități, unele extrem de cos
tisitoare. De exemplu, un aero- 
model costă în jur de 8 mili
oane de lei, iar o stație de emi- 
sie-recepție trece de 5 milioa
ne. "Supraviețuirea noastră ca 
instituție depinde, în principal, 
de cât de atractive putem face 
activitățile la cerc. Ce șanse 
am avea dacă într-o zi ne-ar 
lipsi cleiul la aeromodelism 
sau piese pentru cercul de 
electronică? Copiii și-ar pierde 
interesul și n-ar mai veni", 
precizează dl Manolescu. In
terlocutorul este de părere că 
dacă s-ar pune într-o zi pro
blema autofinanțării întregii 
activități va fi necesară o în
chidere a cercurilor mari con
sumatoare de materiale. Ar 
dispărea aeromodelismul, 
navomodelismul. cartingul, 
frustrând mulți tineri de posi
bilitatea fructificării unor che
mări spre aceste domenii.
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Pe doamna Aurica Blejdea o 
știu de prin anii ’60. Am cunoscut- 
o prin cumnata sa - Victoria - și 
prin soțul ei - luliu care mi-au 
fost colegi de serviciu. De atunci 
mi s-a lipit de inimă. Prin 
zămbetu-i cuceritor, prin vorbele 
de duh, prin prietenia-i molip
sitoare. Abia mai târziu am 
intălnit-o într-un cabinet medical 
din Policlinica Devei, unde lucra 
ca asistentă și unde vorba-i 
încurajatoare lumina chipurile 
pacienților. Că bunul Dumnezeu a 
împodobit-o , ca pe nimeni alta, 
cu harul altruismului, al mări- 
nimiei, al dorinței de a strecura în 
sufletul aproapelui vorba caldă, 
speranța.

Am regăsit-o în această iarnă 
în cabinetul de fizioterapie al 
Casei de Ajutor Reciproc a

sunteți numai bunătate?, 
întreabă mirată pacienta de ia 
fizioterapie.

- La medic vine lume multă. 
Omul bolnav e uneori nervos, 
nerăbdător... Am încercat de 
fiecare dată să-l liniștesc, să-l 
încurajez.

- Aici, cabinetul de trata
mente e dotat cu aparatură 
pentru diadinamici, ionizări, 
aerosoli, văd că faceți și 
masaj.

- Masajul îl fac așa... de la 
mine.

- Cam mult bine ați făcut 
în viață, așa, de ia dumnea
voastră.

- Ce să fac? Așa am simțit 
eu meseria. Dacă nu pui și un 
pic de suflet în munca pe care 
o faci... în zadar ai aparatură,

Pensionarilor din Deva. Pacienții 
- de vârsta a treia - care-și 
așteptau rândul la tratament, nu 
și-au ascuns aprecierile la adresa 
asistentei. “Mâini și suflet de aur 
are doamna noastră Aurica". în 
cabinet, dna Terezia Antal și soțul 
său, octogenarul Sigismund, au 
numai cuvinte de mulțumire: 
"Dumnezeu să-i dea sănătate că 
are mână ușoară și vorbă caldă. 
Simțim de la o zi la alta efectul 
tratamentului pe care-l facem 
aici".

Aurica aude și chipul i se 
luminează.

- Mi-e dragă munca și o 
respect. Aici, la cabinet, am venit 
în urmă cu doi ani, după ce am 
stat câțiva ani pensionară.

- După câți ani de muncă 
v-ați pensionat?

- După 36 de ani. Din care, 
34 au fost numai la oftalmologie. 
Fără trei o reclamațiel, adaugă 
cu zâmbetu-i cald pe chip.

■ De >;e să vă reclame când

monitoare, dacă nu știi să pui 
mâna pe fruntea pacientului și 
să-l întrebi cum se mai simte... 
Să vă spun ceva: mie mi-a fost 
și-mi este tare drag halatul alb. 
Iar când îi pui la rever și o 
floricică, adică un zâmbet, altfel 
muncești.

Dovezi ale unei munci pasio
nate și neobosite, ale compe
tenței și abnegației, activitățile 
profesionale al dnei Aurica se 
completează zilnic cu îndeletniciri 
puse în slujba celor mai curate și 
umane idealuri. în casa 
dumneaei - unde mâna harnică a 
gospodinei impresionează de la 
prima privire - au crescut și au 
fost educați copii care azi sunt 
OAMENI. N-aș crede că vreunul 
dintre cei crescuți și chiar titrați, 
prin grija și generozitatea acestei 
familii, ar putea uita vreodată 
mâna ocrotitoare, căldura 
părintească a Auricăi și a lui luliu, 
respectul și recunoștința ce li se 
cuvin.

Lucia LICIU

WESRRE PROSTIE
cu limliiii Toii

•„înțelepciunea și Prostia s-au întâlnit la un colț 
de stradă. Vino cu mine, a spus înțelepciunea. Nu, a 
răspuns Prostia, eu mă descurc mai bine singură”.

•,,Experiența ne arată unde-i greșeala. Dacă 
greșeala se repetă, ne arată și unde-i prostia. ’*

•„Sfatul prostului prinde bine la necaz, pentru că 
te mai înveselește. ”

•„Doar o statistică nu se poate face: cea a proștilor. 
Cine e prost să o facă?”

•„Nici un prost nu recunoaște că e prost. Pentru 
asta ar trebui să fie foarte deștept.”

•„Banul nu ne scapă de sărăcia minții.”
•„ Nu dezgropați Troia. Proștii vă vor întreba unde- 

i calul. ”
•„Oricât de multe ar fi bibliotecile, tot mai rămân 

destui proști pe afară. ”
• „Toată lumea are minte: doar modul de 

întrebuințare diferă. ”
Selecție de Hie LEAHU
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Jfc uorbfi cu o

Recent un reprezentant al 
Societății Mondiale pentru 
Protecția Animalelor (W.S.P.A.), 
lăudând preocupările Asociației 
„Fidelius", aprecia că soarta 
câinilor străzii la Deva este mai 
puțin dură decât în alte localități 
românești. Și mai spunea dl 
Dragan Nastic că orașul de la 
poalele Cetății este cunoscut 
pentru tratamentul uman 
acordat animalelor fără stăpân, 
în foarte multe locuri de pe glob 
prin publicațiile W.S.P.A., care 
are peste 400 de filiale în 77 de 
țări Dar mai spunea același 
dorit că în nici o altă țară din 
europa de est nu sunt atâția 
câini pe străzi, din acest punct 
de vedere România com- 
parându-se cu Georgia, țară 
măcinată de război civil și aflată 
de mai multă vreme în colaps 
economic. Iar pentru faptul că

mulți câini aparțin unei firme, 
trăiesc pe lângă blocuri, deci 
sunt comunitari, ai vecinătății, ne 
asemuim cu India.

Până când toți câinii 
hoinari pe străzile noastre vor 
putea fi adunați, sterilizați, 
tratați sau eutanasați va mai 
trece un timp. Oameni miloși 
vor mai da din puținul lor o 
bucată de pâine cu puțină 
grăsime, resturi alimentare, 
un pic de apă călduță (iarna) 
câinilor și pisicilor ce se învârt 
pe la blocurile noastre. Și e 
bine că oamenii manifestă 
grijă și pentru aceste suflete 
ale nimănui.

Dar tot mai numeroase 
devin patrupedele cu o situație 
fericită față de cea a animalelor 
fără stăpân. Sunt câinii și 
pisicile de companie, care 
trăiesc în apartamente (case) și

se bucură de o grijă deosebită 
din partea stăpânilor lor.

Acestora li se recomandă 
ca în anotimpul rece să fie mai 
atenți cu animalele lor, în 
sensul că trebuie să le asigure 
o alimentație echilibrată, un 
consum alimentar mai mare 
din cauza frigului. Iarna au o 
nevoie mai mare de vita
minele A (prezentă în unt), B 
(în aluaturi) și D (în ficat și 
grăsimi animale). Pentru 
pisicile obișnuite să stea vara 
afară trebuie să se cultive 
grâu sau iarbă în ghivece (le 
ajută la digerarea părului 
înghițit), pentru a le împiedica 
să consume frunzele unor 
plante de apartament care pot 
fi toxice.

Câinii de apartament sunt 
sensibili la frig și e bine să li se 
confecționeze hăinuțe din lână

sau molton pentru când sunt 
scoși la plimbare. De 
asemenea, zăpada poate fi 
un pericol pentru labele lor, 
mai ales înghețată, căci îi 
poate răni. Iar prezența sării 
în zăpadă agravează rănile. 
De aceea labele lor trebuie 
spălate după fiecare 
plimbare prin zăpadă și apoi 
unse cu o cremă grasă, 
protectoare. Zăpada con
sumată în exces le poate da 
stări de vomă sau diaree iar 
dacă a pătruns în blană și 
câinele nu e bine șters, 
acesta poate răci. Deci dau 
ceva bătaie de cap 
animalele, în special câinii. 
Dar stăpânii lor sunt pe 
deplin răsplătiți prin 
afecțiunea pe care acești 
prieteni fără grai le-o arată.

V. ROMAN
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de apă rece spuma se va . 
ridica la suprafață șl se va I 
putea înlătura. |

■ Peștele pierde mirosul ■ 
de mâl dacă este spălat într-o I 
saramură concentrată și rece | 
sau dacă se ține o oră în apă t 
cu oțet (două linguri la un * 
litru de apă).

■ Dacă s-a afumat laptele, | 
udați o cârpă ! 
de in cu apă I 
rece; punețl-o I 
peste oala cu ! 
lapte ce cloco- I 
tește timp de | 
30 secunde. . 
Clătiți-o bine I

sub jet de apă rece șl repetați | 
operațiunea, până când, ■ 
gustând, veți observa că a • 
dispărut Izul de fum.

■ Paharele din sticlă i
obișnuită vor străluci dacă vor * 
fl clătite în apă rece cu sare. I 
Urmele de ceai sau de cafea de | 
pe ceștile din porțelan dispar . 
frecând interiorul cu un I 
tampon mulat în oțet sau în | 
soluție concentrată de sare de ■ 
bucătărie. *

întreținerea,9 
tenului

Pentru menținerea tenului 
frumos șl sănătos, se Impune 
ca seara să se curețe în pro
funzime cu lapte demachlant; 
pentru tonul gras Ideal este un 
gel. în afara unei creme 
hidratante 
folosit în mod 
obișnuit, se 
recomandă 
din când în 
când câte o 
mască hră- 
n I t o a r e .
Amestecați 3 lingurițe de 
brânză de vaci cu o linguriță de 
miere, aplicați compoziția pe 
față șl ținețl-o 15-20 de minute; 
se spală fața cu apă călduță. Va 
readuce tenului dv. pros
pețimea și elasticitatea.

Mici secrete
■ Dacă din neatenție 

spuma de la supă s-a lăsat la 
fund, turnând în supă un pahar
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cititoare Utic/â
nu era nevoie de nici o 
pregătire, dna fiind o cititoare 
despre care s-ar putea spune 
chiar că ne „studiază" ziarul. 
Dumneaei nu numai că înțelege 
fenomenele ce se petrec în 
toate domeniile de activitate 
grație ziarului, dar a ajuns să-i 
cunoască pe redactorii și pe 
colaboratorii noștri încât le 
poate defini maniera de a trata 
subiectele, stilul.

în perioada cât am stat de 
vorbă mi-a pus întrebări pe 
care, poate, n-a avut curajul să 
le formuleze ,,pe terenul 
nostru”, sau pur și simplu n-a 
vrut să ne consume prea mult 
din timpul nostru de lucru. De 
asemenea, am răsfoit împreună 
un caiet cu versuri și însemnări 
legate de persoane din familie, 
de momente din viața personală 
dar și o poezie despre cei doi 
dictatori împușcați. Am 
descoperit astfel o persoană 
sensibilă și foarte exigentă 
(refuză să încredințeze tiparului 
ceva din creațiile proprii, 
considerându-le nerealizate 
literar).

Și chiar dacă nu reușim să- 
i cunoaștem personal pe toți 
cititorii noștri, pentru că foarte 
mulți din modestie nu ni se 
adresează, știm că ei există, că 
ne citesc ca să se informeze, ca 
să găsească răspunsuri la 
întrebările care-i frământă. Știm 
și ne bucurăm de acest lucru, 
sperând că tot mai mulți își vor 
depăși temerea că ne-ar putea 
deranja și ne vor comunica 
preocupările și, de ce nu, 
nemulțumirile lor.

Viorica ROMAN

Obișnuim să dăm curs tuturor 
scrisorilor care vin la redacție. Dar 
facem întâi o selecție, în sensul că 
răspundem cu prioritate scrisorilor 
a căror rezolvare presupune o 
intervenție imediată. Nu le lăsăm 
fără răspuns, fără o cercetare 
adecvată nici pe cele în care 
problemele ridicate nu necesită oj'abordare în „regim de urgență". Și

■ nici măcar acele mesaje în care 
I cititori fideli, pe care-i cunoaștem 
| de mai mult sau mai puțin timp, și
■ cu care am stabilit deja un dialog, 
I ne cheamă pur și simplu spre a 
| mai sta de vorbă, a mai schimba
■ opinii.
I Chiar dacă nu acordăm 
I prioritate acestui gen de mesaje, 
! chiar dacă cititorii noștri au uneori 
I sâ ne spună nu numai vorbe de 
I laudă ci vor să ne facă unele 
! reproșuri și recomandări, noi tot 
I răspundem invitațiilor pe care ni le 
| fac, dorinței lor de a le afla părerile
■ ori păsurile. O asemenea invitație 
| mi-a sosit cu un timp în urmă din
■ Hunedoara, de la dna E. Comșa, 
* care anul trecut a câștigat 
| concursul organizat de ziarul

nostru, întrucât ne citește și ne 
urmărește cu foarte mare atenție.

| Am cunoscut-o când a venit să-și 
I ridice premiul și dumneaei dorea

să mă întâlnească ,,de data asta
I
I 
I 
I 
I 
I 
l

I

pe terenul meu - scrie dna E.C. 
Dacă se va materializa, mă voi 
bucura."

Ascultând de vorba care 
spune ,,mai bine mai târziu decât 
niciodată" într-o zi însorită de 
februarie am sunat la poarta dnei 
E. C. Bucuria vizitei a fost umbrită 
doar de faptul că nu fusese 
avertizată ca să se pregătească 
pentru această ocazie. în realitate

I
I

’CESTURTȘ/ "GESTURI
Zilnic avem parte de gesturi felurite din 

partea celor din jur, persoane apropiate, 
cunoștințe ocazionale ori necunoscuți. Pe cele 
mai multe nu le luăm în seamă, se pierd în 
cenușiul vieții noastre cotidiene. Dar unele ne 
impresionează prin omenia lor ori ne șochează 
prin violența lor neașteptată. Două asemenea 
gesturi recente mi s-au întipărit în memorie prin 
neobișnuitul lor.

Primul gest, al unor tineri băuți, a avut loc 
într-o seară într-un magazin alimentar devean. 
In timp ce unul a intrat în fața mea ca să-i ceară 
vânzătoarei măsline de 1000 de lei (când 
măslinele verzi costă peste 25.000 de lei un 
kilogram!), celălalt încerca să mă 
buzunărească, confundând probabil mănușa de 
piele cu un portmoneu. Pentru că vânzătoarea 
și-a permis să-i atragă atenția asupra gestului 
său, puștiul s-a înfuriat devenind de-o violență 
verbală de neimaginat, însoțită de amenințări 
față de o doamnă care-i putea fi mamă. Abia au 
fost convinși cei doi de către lucrătoarele 
magazinului să-și vadă de drum.

Celălalt gest, ta polul opus prin modul de 
manifestare, m-a impresionat prin bunăvoința și 
amabilitatea dovedite de o doamnă căreia i-am 
cerut să-mi facă un mic serviciu. S-a petrecut la 

^.C. lehno-Optica SRL Hunedoara, unde căutam

un mic accesoriu pentru ochelari. Inițial dna 
care lucrează aici mi-a spus că nu au piese de 
schimb. Dar, surprinzător pentru mine, în loc 
să-mi restituie ochelarii a început să caute 
într-un sertar. Am înțeles apoi că și-a amintit 
că avea acolo accesoriul necesar mie. L-a 
găsit și l-a pus la ochelari. Firește că am 
întrebat cât costă. M-a privit zâmbind iar 
când i-am întins totuși banii, considerând că 
serviciul merită răsplătit, mi-a răspuns „nu e 
cazul”. A trecut apoi în camepa alăturată, 
continuându-și activitatea de la care o 
întrerupsesem cu câteva clipe mai înainte. Aș 
fi vrut să știu cum o cheamă dar din întreaga 
atitudine a doamnei am înțeles că ar fi fost 
inutil s-o întreb, poate chiar riscam s-o fac să 
se simtă jenată.

Sunt două gesturi foarte diferite, fiecare 
cu morala lui. Dacă din primul caz trebuie să 
reținem că e necesar să ne ferim de cei care 
ne înghesuie în fața unei tejghele, deși 
aparent n-ar avea motive, din cel de-al doilea 
avem un mesaj încurajator: deși am pășit în 
economia de piață mai sunt OAMENI 
dispuși să ne ajute pe gratis. Din nefericire 
sunt tot mai rare cazurile din ultima 
categorie în timp ce se înmulțesc celelalte, de 
natură antisocială. (V.R.) .

Limbajul vulgar
Nimic mai neplăcut pentru o persoană 

educată (sau care are această pretenție) 
decât să recurgă în anumite situații la un 
limbaj vulgar sub pretextul „nervilor". 
Detestabile sunt și jurămintele de felul 
„jur pe mama” sau „jur pe copiii mei”. 
Acestea denotă o lipsă de educație și 
apartenența la un mediu cultural 
mediocru. O persoană binecrescută

BUNA CUVIINȚA 
OBIUNBE Șl ORICANB 

•_ . _...... .. .............. •
trebuie să fie atentă la asemenea împru
muturi și să evite „limbajul de mahala". 
Iar femeile în mod special trebuie să-și 
supravegheze felul de a vorbi.

Bunele maniere recomandă folosirea 
unui vocabular cât mai îngrijit în toate 
situațiile, care să ateste calitatea 
educației fiecăruia. Un efort de voință și 
autocontrolul sunt necesare pentru cei 
obișnuiți să spună cuvinte vulgare.

■<- ------ -----------s
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Trecând de Gura Humo
rului în drum spre sud, după 5- 
6 km am ajuns la mănăstirea 
Voroneț, o pată semnificativă 
de culoare în verdele predo
minant al pădurilor care o în
conjoară. Voronețul este unul 
din cele mai simple monumen
te construite pentru cult, dar, 
totodată, reprezentativ prin 
evoluția stilului moldovenesc 
din pictură și arhitectură.

Ziua însorită a atras zeci 
de vizitatori, așa încât ghid s- 
a oferit să ne fie un băie- 
țandru din sat, care ne-a ui
mit prin cunoștințele sale, la 
cei numai 10 ani ai săi.

Mănăstirea a fost ridicată 
în 1488 pe locul care și-a avut 
chilia Daniil Sihastrul. Este 
ridicată de Ștefan cel Mare, 
apoi completată în anii urmă
tori morții lui Petru Rareș.

Biserica, construită în for
mă de trifoi, reprezintă o sin
teză de elemente bizantine și 
gotice, fiind realizată cu gust 
și ingeniozitate, într-un stil 
original, nemaiîntâlnit.

v-

MANASTiREA VORONET
motivele ornamentale cu tentă 
orientală întâlnită și la sculp
turile din mobilierul Vorone- 
țului, mobilier ce s-a păstrat 
de pe vremea lui Petru Rareș. 

Pereții exteriori ai lăca
șului sunt lucrați în frescă, o 
tehnică care cere artistului 
multă siguranță și pricepere, 
iar intensitatea albastrului 
predominant este dată de fo
losirea în compoziția vopselei 
a prafului de lapislazuli. Multi
tudinea de chipuri și a sce
nelor au fost create pentru 
înțelesul celor mulți și neștiu
tori de carte, al celor mulți 
care nu știau limba slavonă în 
care se făceau slujbele reli
gioase, al celor mulți pentru 
care nevoia de credință în 
Dumnezeu era mai puternică 
decât orice.

L-am lăsat pe școlărelul- 
ghid să deschidă porțile isto
riei unui alt grup proaspăt 
sosit, iar noi ne-am continuat 
periplul spre alt lăcaș spiritual: 
mănăstirea Sucevița.

ina JURCONE
—:■■■

Stilul bizantin se remarcă 
și în interiorul bisericii, la arca
dele semicirculare de la fe
restre și cupole, de asemenea 
în pictura murală. Altarul și 
naosul au fost zugrăvite în 
timpul lui Ștefan cel Mare, iar 
frescele, cu chipuri de sfinți ce 
exprimă meditație, interio-

mul lumânărilor. în naos, pe 
fond înstelat, se află tabloul 
votiv, cu personalități istorice. 
Ctitorul lăcașului, Ștefan cel 
Mare, doamna Maria Voichița 
având la stânga o fetiță și la 
dreapta pe fiul Bogdan, poartă 
cu toții costume de origine 
bizantină.

___
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rizare, tristețea îndepărtării de 
lume, amărăciunea înfrână- 
rilor, s-au păstrat bine chiar 
dacă au fost înnegrite de fu-

De remarcat la lespezile 
mormintelor (a schimnicului 
Daniil, a lui leremia Movilă, a 
mitropolitului Grigore Roșea)

Contrarie «le 
exclusivitate

Soprana Angela Gheorghiu și te
norul Roberto Alagna au semnat con
tracte exclusive de înregistrări, pe 
termen lung, cu prestigioasa casă de 
înregistrări EMI Classics, se arată într- 
un comunicat remis agenției 
MEDIAFAX de Bogdan Enache, coor
donator EMI România.

în cazul tenorului Roberto Alagna 
este vorba despre o prelungire a con
tractului de exclusivitate, în timp ce 
Angela Gheorghiu a ales să semneze 
un contract de exclusivitate, pe termen 
lung, cu EMI Classics, la expirarea 
înțelegerii sale cu firma "Decca - 
Polygram".

Roberto Alagna și Angela Gheor
ghiu au deja o serie de înregistrări

■.................. ....... — -

impresionante ca valoare artistică, 
înregistrări ce includ printre altele albu
mul ce a beneficiat de numeroase pre
mii în 1997 - La Rondine de Puccini, ca 
și albumul de Duete și Arii. Din înre
gistrările ce vor urma merită a. fi men
ționate Romeo și Julieta de Gounod și 
respectiv Gianni Schicchi de Puccini.

Albumul cu înregistrarea completă 
a operei Romeo și Julieta va fi lansat 
odată cu spectacolele celor doi artiști 
cu aceeași operă la Metropolitan Ope
ra New York, în martie 1998.

Noile contracte vor include înre
gistrări de albume cu recitaluri solo ale 
fiecărui artist în parte ca și albume cu 
duete și respectiv opere complete.

(MEDIAFAX)

I "(2o[om(jin.a" ! i --------------  i
i Carnavalul de la Veneția s-a dechis prin | 
J tradiționalul "zbor al porumbiței", urmărit de mii. 
' de persoane costumate, transmite AFP.
I "Colombina" este simbolizată de o con-l 
| strucție în formă de pasăre care traversează în | 
| fiecare an piața San Marco, pe un firsuspen-]
■ dat între Campanilla și Palatul Ducal, lăsând,
■să cadă, în trecere, zeci de mii de confetti- 
I asupra mulțimii. ’
! Peste 50 de mii de persoane, costumate | 
| complet sau numai cu simple măști, s-au| 
.adunat în piața centrală a Veneției, pentru ai 
! asista la acest eveniment. "Zborul porumbiței"! 
la deschis Carnavalul, care este așteptat cui 
| nerăbdare de artiștii străzii din toată lumea, | 
| dar și de oamenii obișnuiți, care petrec aceste |
■ zile de vis la Veneția. >

Anul acesta, personajul central al Cama-! 
■valului este Casanova, marele libertin al I 
I secolului al 18-lea. Jocurile de artificii care vor | 
| deschide ultimul mare bal al Carnavalului din |
■ acest an vor avea loc pe 24 februarie. iL (MEDIAFAXjJ

Indemnizația pentru 
incapacitate temporară de 

I muncă se acordă pe o 
perioadă de cel mult 180 de 

zile în interval de un an
Durata de acordare a indem

nizației pentru incapacitate tem
porară de muncă este, potrivit 
proiectului Legii privind sistemul 
public de pensii și alte drepturi de 

I asigurări sociale, de cel mult 180 
de zile în interval de un an, soco
tind din prima zi de îmbolnăvire. 
Concediul medical poate fi pre
lungit, începând cu a 90-a zi, cu 
avizul medicului expert, până la 
180 de zile.

Durata de acordare a indem
nizației pentru incapacitate tem
porară de muncă este mai mare 
în cazul tuberculozei. Astfel, pen
tru tuberculoza pulmonară, peri
oada este de un an, pentru tuber
culoza meninginală, peritonală și 
urogenitală este de un an, cu 
drept de prelungire de către me
dicul expert, până la un an și 
jumătate, iar pentru tuberculoza 
pulmonară operată osteoarticu- 
lară este de un an și jumătate.

Indemnizația pentru incapa
citate temporară de muncă se 
acordă, în cazul asiguraților cu 
contract individual de muncă pe 
durată determinată, pe o peri
oadă de cel mult 90 de zile în 
cursul unui an calendaristic. Da
că incapacitatea temporară de 
muncă a acestei categorii de 
asigurați este cauzată de un ac
cident de muncă, boală profesio
nală, tuberculoză sau boală in
fectocontagioasă din grupa A, 
indemnizația se acordă pe toată 
durata incapacității temporare de 
muncă.

Potrivit proiectului, șomerii 
aflați la cursuri de calificare, reca
lificare, perfecționare sau la alte 
forme de pregătire profesională, 
care suportă o Incapacitate tem
porară de muncă mai mare de trei 
zile, din cauza accidentelor petre
cute în timpul practicii profesio
nale, beneficiază de aceleași 
prevederi ca și ceilalți asigurați.

Indemnizația pentru incapa
citate temporară de muncă nu se 
acordă asiguraților cu contract 
individual de muncă și șomerilor 
pentru primele trei zile de incapa
citate temporară de muncă și nici 
asiguraților cu declarație sau 
contract de asigurare, pentru 
primele 10 zile de incapacitate 
temporară de muncă.

Dacă bolnavul nu a fost recu
perat la expirarea duratelor de 
acordare a indemnizației, medi
cul curant propune pensionarea 
de invaliditate. în situații temeinic 
motivate privind posibilitatea 
recuperării, medicul curant poate 
propune prelungirea concediului 
medical peste 180 de zile, în 
scopul evitării pensionării de inva
liditate. Medicul curant poate de
cide, de asemenea, după caz, 
prelungirea concediului medical 
pentru continuarea programului 
recuperator, trecerea temporară 
în altă muncă, reducerea progra
mului de lucru, reluarea activității 
profesionale sau pensionarea de 
invaliditate. Prelungirea Concediu
lui medical peste 180 de zile se 
face pentru cel mult 90 de zile, în 
raport cu evoluția cazului și rezul
tatele acțiunilor de recuperare.

Asigurații a căror incapa
citate temporară de muncă s-a 
petrecut în timpul concediului de 
odihnă sau concediului fără pla
tă, beneficiază de indemnizații 
temporare de muncă. Durata 
concediului de odihnă sau a con
cediului fără plată se prelungește 
cu durata incapacității temporare 
de muncă.

Proiectul mai prevede că be
neficiază de indemnizații pentru 
incapacitate temporară de mun
că, în aceleași condiții ca și cei
lalți asigurați, pensionarii care 
cumulează pensia cu venituri 
realizate dintr-o activitate pentru 
care asigurarea este obligatorie.

Cuantumul indemnizației pen
tru incapacitate temporară de 
muncă se stabilește prin aplicarea 
unui procent de 75 la sută din 
media veniturilor lunare din ulti
mele 6 luni pe baza cărora s-a 
stabilit contribuția Individuală de 
asigurări sociale în lunile respec
tive. Pentru Incapacitate tempo
rară de muncă cauzată de boală 
profesională, accident de muncă, 
tuberculoză și boală infectocon
tagioasă din grupa A, procentul 
acordat este de sută la sută.

Proiectul Legii privind siste
mul public de pensii a fost fina
lizat de către specialiștii Minis
terului Muncii șl Protecției So
ciale și a fost trimis spre avizare 
altor ministere. (MEDIAFAX)

V-ați pus vreodată între
barea care sunt motivele 
pentru care oamenii politici ai 
statelor ce domină viața pla
netei manifestă în ultimii ani 
un interes atât de mare pen
tru China? Credeți că vizitele 
pe care le fac în această țară 
șefi de state și de guverne, 
însoțiți de numeroși oameni 
de afaceri, sunt simple acte 
de curtoazie?

Oricât ne-am strădui, nu 
vom putea înțelege psiholo
gia unui popor care tinde să 
cucerească supremația eco
nomică a lumii. Analiștii occi
dentali sunt unanim de acord 
că tendințele dezvoltării eco
nomiei mondiale vor muta 
centrul de greutate al plane
tei în Asia, unde China va 
deține locul dominant în ur
mătoarele decenii. Câteva 
cifre vorbesc de la sine.

în ultimii ani, economia 
chineză a înregistrat o creș
tere medie de 10%, inflația

CHÎNX - UN MOCOÎ. SI O tNlGMÂ
fiind radical stopată. în 1996, 
indicele de creștere a prețu
rilor cu amănuntul n-a depășit 
7% pe tot parcursul anului. El 
a fost mai mic cu 3% decât 
ritmul de creștere economică. 
Consecințele ce decurg din 
această situație se subînțe
leg.

Balanța comercială a cu
noscut un excedent de circa 
10 miliarde de dolari SUA, 
fiind apreciată ca "modestă". 
Venitul net al populației rurale 
a crescut cu 5%, iar al celei 
urbane cu 4%. în următorii trei 
ani va fi menținut un indice de 
creștere a prețurilor de 10%.

în China, unde funcțio
nează două sisteme econo
mice în paralel, se menține o 
creștere economică prin poli
tici de creditare și restruc
turare. S-a ameliorat conside-

rabil, în ultima vreme, situația 
financiară și fiscală, favo- 
rizându-se exercitarea ma- 
cro-controlului și dezvoltarea 
economică. S-au întreprins 
măsuri diferențiate de protec
ție socială în mediul urban, 
față de cel rural, corelându-se 
sistemul de pensii, asigurări 
de boală, fondurile de ajutor 
reciproc, conturile personale.

S-a accelerat reforma în 
domeniul comerțului exterior, 
printr-o politică de deschi
dere; s-au micșorat taxele 
vamale la importul a circa 
4.000 de categorii de mărfuri, 
astfel că procentul mediu al 
încasării taxelor vamale a 
scăzut de la 35% la 23%. Sta
tul a permis investitorilor stră
ini să investească în domenii 
ale sectorului terțiar, precum 
finanțe, asigurări, comerț etc.

Din 1994 s-au realizat inves
tiții de peste 30 de miliarde 
de dolari SUA anual.

De la 1 decembrie 1996, 
moneda națională a devenit 
convertibilă, rezervele în 
devize au depășit 100 de 
miliarde de dolari SUA, pla
sând China pe locul II în 
lume. între 1996-1997 veni
turile populației urbane au 
crescut cu 4%, iar ale celei 
rurale cu 6%; nivelul real de 
consum a crescut cu 7%, 
respectiv cu 9%.

(Datele provin din bilanțul 
Biroului de stat pentru sta
tistică și "Raportul de toamnă 
asupra situației economice" 
în anul 1996 al Academiei de 
Științe Sociale).

Dr. Mihail RUDEANU, 
președintele Filialei 

județene Hunedoara a 
Asociației de Prietenie 

Romănia-China
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* La împlinirea unui anișor 
urăm adoratului nostru nepoțel 
VALI SERGIU ABRUDEAN să 
crească mare și sănătos, iar 
în viață să aibă parte numai de 
bucurii. Bunicii Ștefan și 
Florica. (41120)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3 camere, 
două băi, garaj.Oituz. Tel. 
229607 (41122)

• Vând (schimb) apartament 
4 camere, cu apartament două 
camere și garsonieră. Tel. 
214931 (41136)

• Vând apartament două 
camere, Simeria. Tel. 261631, 
după ora 16 (40790)

• Se vinde la licitație publică 
în data de 23.02.1998 un aparta
ment cu două camere, situat în 
Deva-Dacia, bl. 35, ap. 50, preț 
strigare 25.000.000 lei. Infor
mații la Judecătoria Deva, birou 
executor judecătoresc. (41145)

• Vând casă și grădină, în 
Crișan, nr.29, comuna Ribița. 
(0334)

• Vând Opel Rekord 20 E, 
injecție, an fabricație 1983, 
vamă plătită, stare perfectă de 
funcționare, consum 7,5 I, zilnic 
10-22. Tel. 283181 (41128)

• Vând Opel Kadett combi,
papuc, 5000 DM. Tel. 226169 
(41148) "

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1980, preț 8.500.000 lei. Tel. 
223906 (41150)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1995, preț negociabil. Tel. 054/ 
242500, 247519 între orele 9- 
17 (1412)

• Vând Ford Sierra Break 
1988, înmatriculat, preț conve
nabil, tel. 651579, 094/561588 
(0333)

• Vând urgent Peugeot J 5, 
Diesel, 1,5 tone, tel. 650082 sau 
650292 (0335)

• Vând tractor chinezesc. 
Informații la Solomonesc Liviu, 
Sînpetru, nr.140. (9840)

• Vând urgent serviciu masă 
6 persoane (Yena), fumuriu, 
model deosebit, 44 piese, fran
țuzesc și aparat electric pentru 
pregătit sandviciuri calde, pre
țuri convenabile. Tel. 215729 
(41106)

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

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

• Vând cort pentru nuntă, 500 
persoane, schelet metalic, 
acoperiș de tablă ondulată, 
Orăștie, Kogălniceanu 17, tel. 
241290 (1414)

• Vând SRL cu activitate, 
Orăștie, tel. 241221, negociabil. 
(1417)

• Vând cărămidă, țiglă, uși, 
ferestre din demolări, Beriu nr. 
63 A. Informații tel. 646194, 
după ora 17 (1416)

• Vând talon Oltcit, preț 300 
mărci, Hunedoara, bdul Dacia, 
nr.10, bloc 3, ap.79 (0558).

• Vând mobilă, preț avan
tajos. Informații tel. 711691 
orele 8-20. (0556)

• Pierdut CI autoturism To
yota Starlet număr HD 01 LZA, 
seria a 0752834.0 declar nulă. 
(41144)

• Pierdut buletin de identitate 
pe numele Roșcâ Grigore. Se 
declară nul. (40786)

• Pierdut certificat de înma
triculare nr. 554/I T aparținând 
SC Zillmann ST SNC Deva. Se 
declară nul. (41170)

• S.C. Prodtranscom Sarmis 
anunță pierderea certificatului 
nr. 3015, eliberat de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice 
Deva.Se declară nul. (9841)

• în conformitate cu Legea 
nr. 137/1995, Regionala CFR 
Timișoara, Secția APC Timi
șoara anunță începerea demer
surilor pentru obținerea acor
dului de mediu pentru două 
chioșcuri din aluminiu situate în 
Gara CFR Simeria: 1. chioșc 
"Linia unu peron" , 2. chioșc 
"între două trenuri". Eventualele 
sesizări se depun la sediul APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25. 
(41152)

• Asociația Familială "Mun
tean Aurelia"din Orăștie este 
autorizată (14579/98) să prac
tice activitate de comerț. (41139)

• Asociația Familială "Crișan 
Mișu" din Orăștie este autorizată 
(14580/98) să practice activitate 
de comerț. (41140)

• Asociația Familială "Stetco 
Vasimon” din Orăștie este auto
rizată (14578/98) să practice 
activitate de comerț. (41141)

• S-a autorizat (14504/98) 
Asociația Familială "Roba Vero
nica" din Călan cu activitate de 
comerț produse alimentare, 
agricole și nealimentare. 
(41149)

• Asociația familială Pîrva 
Matei, Orăștie, str. Luncii nr. 1, 
funcționează în baza autorizației 
nr. 14331/1997, cu activitate de 
vulcanizare auto. (1515)

• S-a autorizat (14561) Aso
ciație familială Macavei Salma, 
Brad, cu activitate comerț, pres
tări servicii. (0336)

COMEMORĂRI
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Î‘ ÎNCHIRIERI

• Cu adâncă durere amintim 
că la data de 22 februarie se 
împlinesc 6 săptămâni de când 
a trecut în eternitate

• Solicit garsonieră de în
chiriat, indiferent de zonă. Tel. 
217806, după ora 16 (41153)

OFERTE DE 
SERVICII

• Inginer topograf, autorizat, 
oferă consultații privind situația 
terenurilor, execută documen
tații și măsurători topografice. 
Tel. 220880, între orele 9-19. 
(40782)

• SC Agrocomus SA Deva 
vinde la licitație mijloace fixe, în 
data de 12/19 martie 1998. Tel. 
218559 p.m. (41155)

• Asociația Familială "Uiețiu 
loan" Călan funcționează în 
baza autorizației 14577/98 cu 
activitate de comerț. (41151)
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I0AN PUSA
Soția și copiii. (40784)

• In clipe de grea încer
care suntem alături de fa
milia îndurerată, a celei care 
a fost o minunată prietenă 
pentru noi

avocat EMILIA ȚIBENSCHI
și transmitem sincere condo
leanțe. Doamne odihnește-i 
sufletul nobil în împărăția 
cerurilor. Nu te vom putea uita 
niciodată. Lucia, Lavinia și 
Laurean Lucaciu. (41157)

• Aducerile aminte ne vor 
purta pașii la mormântul dra
gei noastre prietene de o viață

EMILIA
pentru a lăsa o lumânare, o 
floare și o lacrimă, sufletului 
ei atât de greu încercat. Dă-i 
Doamne odihna și liniștea 
mult meritate. Mariana și loan 
Ștef. (41160)

• Soțul Constantin Dobri- 
țoiu, fiicele Laura și Camelia, 
ginerele Marcel anunță cu 
nemărginită durere încetarea 
din viață a scumpei lor

ELENA DOBRIȚOIU
soție, mamă și soacră, în 
vârstă de numai 46 ani, cea 
mai dragă și apropiată ființă 
de lângă noi, o femeie de o 
mare noblețe sufletească, pe 
care o vom venera în veci, 
purtându-i o neștearsă amin
tire. înmormântarea va avea 
loc vineri, 20 februarie, ora 13, 
la Batiz. (41158)

• Aducem un ultim pios 
omagiu regretatei noastre 
prietene

ELENA DOBRIȚOIU
trecută atât de prematur în 
lumea veșniciei. Exprimăm 
toată compasiunea noastră 
celor rămași. Ne rugăm Bu
nului Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică. Familia Burci 
Traian din Simeria. (41167)

•»» •
BANKCOOP SA 

PEIBOSANI 
_________________ »___________

Vinde la licitație publică
Linie de fabricație a produselor 

lactate (lapte pasteurizat, cașcaval, 
mozarela, urdă, brânză).

Linia de fabricație este compusă din:
3 Putineu "Belluci" - 1 buc;
O Separator "Westfalia" - 1 buc;
O Dozator "Milky lab" - 1 buc;
O Schimbător de căldură "Schmidt" -
1 buc;
O Instalație de producere a apei 

răcite - 1 buc;
O Dispozitiv de formare "Roversi" - 

1 buc;
O Motoare electrice 1,5-5 kW - 6 buc;
O Platformă inox 1 buc;
O Mașină de tăiat, divizat pasta - 1 buc;
O Boiler preîncălzire 150 I - 1 buc;
O Pompă centrifugă 10000 l/h 4 buc.

Licitația va avea loc în data de»

23.02.1998, ora IO, la sediul
BANKCOOP 8.A. Petroșani

Preț 170 milioane lei negociabil y

Spitalul Județean Deva
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58 

Organizează licitație pentru închirierea' 
spațiului de la Baia Sărată, cu destinația 
chioșc alimentar.

Licitația va avea loc în 5 martie 1998, ora 
10, Ia sediul spitalului.

Informații suplimentare la tel.: 215050, int. 
179.

♦
*

r AGENȚIILE PE FELICITATE' 
"COV^CTUL LIBESV'
Pentru a economisi timp și bani puteți publica anunțuri de 

mică și mare publicitate în ziarul nostru, apelând ta agențiile 
publicitare din:

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

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tei.716926);
* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la sediu! 

S.C."MERCUR";
Ut ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul "Palia “;
* HA ȚEG, pe str.Progresutui, 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.
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1 dolar SUA 8070 lei
1 marcă germană 4425 lei 
100 yeni japonezi 6393 lei
1 liră sterlină 13219 lei
1 franc elvețian 5482 lei 
1 franc francez 1320 lei 
100 lire italiene 449 lei

Cursurile incluse in această 
listă au la bază cotații ale societăților 
bancare autorizate să efectueze ope
rațiuni pe piața valutară. Prezenta 
listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL 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! REINNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac Ia ghișeele oficiilor poștale 
din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în 
numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

S.C. “DECEBAL” S.A.
DEVA

fără adaos comercial
prin magazinele sale din Deva, Hunedoara, Brad, Hațeg și Călan. 

Nu ezitați să cumpărați acum 
mai ieftin și mai bun!

Deva.Se


<*■,x

BANKCOOP SA

Vinde la licitație publică următoarele:

& Autoturism FORD SCORPIO, an de fabri
cație 1986, înmatriculat

- preț de pornire: 25.000.000 lei; 
&TV color GOLDSTAR

- preț de pornire: 1.000.000 lei; 
&Videorecorder MEGAVISION

- preț de pornire: 1.000.000 lei; 
^.Combină muzicală RECOR

- preț de pornire: 500.000 LEI; 
^Semiremorcă PADEȘ, an de fabricație

1993
- preț de pornire: 2.500.000 lei;

^.Vitrină frigorifică, an de fabricație 1995
- preț de pornire: 2.000.000 lei; 

&>_Ladă frigorifică, an de fabricație 1995
- preț de pornire: 1.000.000 lei.

Licitația va avea loc luni 23.02.1998, ora 
12, la sediul BANKCOOP S.A. din localitatea 
Lupeni.

Informații suplimentare la telefon: 
226292, interior 322.

w > X';

Consiliul de Administrație 
al S.C. COMSIM S.A. Simeria

Convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor în data de 16 martie 1998, ora 12, la 
sediul societății pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor la data de 1 martie 1998.

Materialele se pot consulta la sediul socie
tății. în cazul în care Adunarea Generală a 
Acționarilor nu va fi statutar constituită se va 
reprograma în data de 23 martie 1998, ora 12, în 
același loc.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul societății sau la telefon 054-261513.

xș ■ .............’■■■ ..........
■<— ■ ■--- ■ .... ... .

S-C. MACONS. A.
Deva

Str. Sintuhalm, nr. 1
Organizează în data de 26.02.1998, ora 9, lici

tație la sediul societății pentru următoarele 
mijloace fixe:

4- Dacia break, an de fabricație 1993
- preț de pornire: 11.250.000 lei;

< Tractor A 1800, an de fabricație 1985
- preț de pornire: 7.300.000 lei. 

Informații la telefon 054/221120, int. 144.

S.C. CEPROMIN S.A

V

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Organizează licitație publică cu strigare, pentru vânza

rea activului Stație Pilot Teliuc, cu sediul în Teliuc, str. Minei, 
având ca obiect de activitate prelucrarea marmurii. Prețul de 
pornire a licitației este de 570.712 mii lei, la care se adaugă 
TVA.

Licitația va avea loc pe data de 18.03.1998, ora 10, la 
sediul societății.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza 
cea de-a doua ședință a licitației pe data de 30.03.1998.

Dosarele de prezentare a activului pot fi procurate, 
contra cost, zilnic de la sediul societății comerciale, între 
orele 8-15.

Relații privind activul ce urmează a fi vândut se obțin la 
telefon 214892.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la 
sediul societății, până în ziua licitației, ora 7, documentele 
prevăzute de legislația în vigoare.

Partlcipanții Ia licitație vor depune la casieria societății 
sau în contul 251100902020509 deschis la BRD Deva taxa 
de participare de 1 milion lei și garanție 3% din prețul de 
pornire.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul 
de pornire.

------------——. l..uilii i iiiiiiiib pr i - —.............

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

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.

Asigură în permanență piese de schimb auto 
pentru tractoare și mașini agricole, rulmenți, 
acumulatoare, carbid, electrozi de sudură, 
organe de asamblare, vopsele alhidrice la 
prețuri promoționale, antigel concentrat cu 
11.415 lei/l, folie polietilenă pentru solarii cu 
lățimea de 10 m la prețul de 15.625 lei/kg, 
uleiuri pentru motor marca LUBRIHN la cele 
mai accesibile prețuri.

Prețurile de mai sus nu conțin TVA.
Relații la telefoanele: 054/260424, 260966.

USl____  .
TRATAMENT DE IARNĂ ÎN POMICULTURĂ

%(rDOM 30
VODCA 30'

DACTIIL MB 2S* 
clilor clrrje negre 20'

BERE
SILVA. 1/2 

i REGLIN 1/2 
BlneaorA 1/2

Apă minerală BIBORJENI 1,5 L

SC APROTERRA SA
SIMERIA

Hârtie igienică.
I * Zârnești
• Petrești
• Prundul Bărgăulul W

_____________________ .
Relații la depozitul-magazin din.
Deva., str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A..), 
tel: 225904, între orele 10-14.

în orice ocazie, publicitate prin

“Cuvântul liber”!
k".

Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 
plata prin instrumentele de decontare cunoscute 
și prin cupoane agricole.

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 
lei și 105.000 lei/sac, în funcție de sortiment și 
conținut de substanță activă.

Livrarea se face la prezentare, având stoc 
asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
remizieri din județ.

Informații la sediul SC APROTERRA SA SIMERIA, 
telefoane: 054/260424, 260966.

în fiecare iarnă înaintea 

înmuguririi, livezile Dvs sunt 
afectate de diverși paraziți 
care distrug sau diminuează 
recolta. Aplicați tratamentul 
de iarnă în pomicultură pentru 
o primăvară plină de flori!

- - - - - - - - - - ;- - - - - - - \
Regia 

Autonoma de
Interes Local
Hunedoara

DIRECȚIA GENERALA DE MDNCĂ Șl PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI HUNEDOARA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 17.02.1998 y_______ __ ____ -

WNu mai pierdeți bani I 
Aprovizionați-vă acum cu

- - \ U$1 & OLEOECALUX
' del.

ALCEDO S.R.L., distribuitor al OLTCHIM S.A.
și al celor mai importanți producători de pesticide din lume 
Acum, ALCEDO primește cupoane în schimbul pesticidelor livrate 

A LCEDO h
PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE

Perfecțiune în ralitate

Tel: 058/71 1.528, 056/351.602

( Anunță:
Organizarea lici

tației directe pentru 
închirierea următo
rului spațiu comer
cial:

Bd. Libertății, nr.2
- suprafața 53,55 mp
- profil de activitate: 
cabinet medical - 
chirurgie.

Licitația va avea 
loc în data de 
05.03.1998, ora 10, la 
sediul RAIL Hune
doara, Bd. Republi
cii, nr. 5.

Relații suplimen
tare se pot obține la 
sediul regiei sau la 
telefon 711554.I ______ /

x.

administrator 1
agent comercial 5
agent contractări și achiziții
(broker mărfuri) 10

agent de asigurare 9
agent imobiliar

(broker imobiliar) 10
agent reclamă publicitară 8
arhitect 3
arhitect clădiri 4
arhitect urbanism, peisagistică

și amenajarea teritoriului 1
asistent veterinar 3
barman 3
brutar 6
bucătar 2
cofetar 3
confecționer tricotaje după
comandă 8
confecționer - asamblor
articole din textile 58
consilier economic 1
consilier juridic 1
contabil șef 1
croitor 3
croitor-confecționer îmbră-

căminte după comandă 4

cusător piese din piele și
înlocuitori 2

cusător piese la încălțăminte 12
dulgher pentru construcții 1
economist în industrie 2
electronist 1
funcționar administrativ 1
gestionar depozit 1
inginer construcții civile,

industriale și agricole 3
inginer constructor instalații 1
inginer de cercetare în con-
structii civile, industriale și AG 1
inginer mecanic 1
inginer topograf 1
instalator apă, canal 8
îngrijitoare la domiciliu 1
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 20
lăcătuș mecanic de întreținere

și reparații universale 3
maistru mecanic 1
mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronist) 1
mașinist pod rulant 1
mecanic auto 3
medic veterinar 4J

merceolog 2
muncitor necalificat 10
operator calc, electr, și rețele 1
ospătar (chelner) 5
patiser 2
paznic 11
referent economist în ges-

tiunea economică 1
revizor contabil 1
secretară 1
secretară dactilografă 1
șofer autocamion 5
șofer autosanitară 1
strungar universal 5
sudor autogen 16
sudor electric 2
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 32
tinichigiu carosier 3
turnător formator 1
țesător 1
vânzător 15
vopsitor auto 1
vopsitor industrial 3
vopsitor lemn 1

tot. locuri de muncă vacante 337
—----

'Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj Hune-y 
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 ________________________y
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Nu de programe ci de bani 
se duce lipsă

(Urmare din pag. 1)

deosebit pentru Valea 
Jiului. Timp de aproape trei 
ore s-a discutat cu cărțile 
pe masă, cum se spune, 
despre situația actuală din 
minerit, cu toate impli
cațiile economice și 
sociale, dar mai puțin 
despre perspectiva acestui 
sector plin de contradicții 
și mereu vulnerabil.

în context, participanții 
la discuții au reliefat cu 
pregnanță făptui că, deși 
există numeroase progra
me, în acest an asigu- 
rându-se și bani de la bu
get, poate nu în suficientă 
măsură, dar lipsesc 
oamenii și structurile de 
acțiune care să pună 
mecanismul în mișcare, 
adică să fie demarate 
programele care vizează 
reforma și restructurarea, 
în mod deosebit crearea de 
noi locuri de muncă și 
ocuparea forței dispo- 
nibiiizate în Valea Jiului și 
în alte zone unde mono- 
producția este dominantă.

Dl Ciumara a subliniat 
că noua agenție înființată 
nu poate crea locuri de 
muncă, ci ea are în vedere 
coordonarea programelor 
și inițiativelor locale care 
vizează relansarea zonelor 
speciale, în cazul Văii Jiului 
considerăndu-se că 
dezvoltarea turismului ar fi 
un domeniu prioritar de 
acțiune. Existența a 500 
miliarde iei fonduri alocate 
prin buget în acest scop, 
cât și alte surse externe de 
finanțare asigură un cadru 
propice și pentru crearea, 
într-o primă fază, a 
infrastructurii necesare, 
important este însă ca să 
fie asigurat și cadru!

MAI SUNT RESURSE 
MONETARE

(Urmare din pag. 1)

regii autonome și societăți 
comerciale nerentabile, de 
alte asemenea sume datorate 
statului de către mamuți 
industriali care nu-și plătesc 
contribuția la Fondul de 
Sănătate, impozitele și 
taxele, avem o imagine 
sumară a potențialului 
Guvernului de a mai potoli 
niște nemulțumiri salariale, 
de a mai corecta niște 
nedreptăți, de a restabili un 
oarecare echilibru în socie
tate. Numai că atragerea 
acestor bani la buget 
presupune voință politică în 
primul rând, luptă dură cu 
mafia, cu rău-platnicii, cu 

legislativ adecvat pentru 
a putea să pornească 
activitățile din zonele 
miniere speciale, în acest 
sens afirmându-se că se 
va urgenta trimiterea 
acestei legi la Parlament.

Vorbind la concret 
despre posibilitățile și 
inițiativele locale, pri
marul Petrilei, dl IIie 
Păducei, a spus că aici 
sunt oferte pentru 500 
tocuri de muncă ia fosta 
fabrică de mobilă din 
localitate, existând și un 
investitor străin interesat, 
dar oferta stă blocată, 
deocamdată, nu se știe 
exact unde. Alte 100 
locuri de muncă ar putea 
să fie create dacă s-ar 
aloca fonduri pentru 
construcția de locuințe, 
cereri fiind destui de 
numeroase în acest sens. 
De asemenea, se poate 
investi în construcția de 
drumuri, precum și în 
realizarea termoficării, 
intenția primăriei fiind 
aceea de a crea o 
societate de construcții. 
Ca o concluzie a parti- 
cipanțiior ia întâlnire, 
inclusiv a sindicatelor și 
partidelor politice, repre
zentate aici, s-a desprins 
făptui că este necesară o 
bună coordonare a pro
gramelor și găsirea con
cretă a oamenilor care să 
ie transpună în practică, 
putând să fie puse în 
valoare inițiativele locale.

Tot ieri au avut ioc 
întâlniri ale d/ui ministru 
Ciumara cu reprezentanți 
ai disponibilizărilor din 
Valea Jiului și cu con
ducerea Regiei Auto
nome a Huilei Petroșani, 
de la care vom reveni cu 
detalii.

inechitatea socială, pre
supune renunțarea din 
partea tuturor reprezen
tanților puterii la interese 
•personale, la aroganță și 
egoism și subordonarea 
întregii activități, cu 
responsabilitate și patrio
tism, binelui populației, 
prosperității patriei. Din 
păcate, pentru cei mai muiți 
dintre cei de acolo, de sus, 
asemenea lucruri nu le prea 
sunt la îndemână, unele le 
par și apar de-a dreptul 
imposibil de înfăptuit. Spre 
disperarea populației și 
sărăcirea continuă a țării.

(Urmare din pag. 1)

revendicările salariale ale 
greviștilor, să caute soluții 
pentru ieșirea din această 
criză a sistemului sanitar, 
să se renunțe la așa zisa 
taxă se solidarizare care 
ar îngreuna mai accentuat 
situația și așa grea a 
tuturor salariaților.”

Deși azi greviștii nu 
vor mai ieși în fața Pre
fecturii, greva generală va 
continua în toate unitățile 
spitalicești. în ziua de 20 
februarie, toți liderii Uniu
nilor județene “Sanitas” 
sunt invitați la București, 
la CNSLR Frăția, pentru a 
se decide care vor fi 
formele de protest și 
revendicări ale greviștilor 
- pichetarea sediului 
guvernului, miting în Piața 
Revoluției.

0 declarație a ApR
în cadrul Conferinței de la 

Brașov, din 14.02.1998, cu 
privire la poziția Partidului 
Alianța pentru România în 
problema națională și capitalul 
autohton, s-a adoptat 
următoarea declarație:

în fața agravării situației 
economice din întreaga țară, 
în condițiile restrângerii 
dramatice a sectorului privat, 
ca urmare a absenței unor 
politici guvernamentale stimu
lative, ApR va utiliza toate 
căile și mijloacele de care 
dispune pentru promovarea 
capitalului autohton. ApR se 
constituie în factor de acțiune 
politică pentru sprijinirea 
intereselor întreprinzătorilor 
mici și mijlocii din România. 
Un sector privat puternic, 
bazat pe capitalul autohton, 
reprezintă cel mai bun instru
ment de realizare a interesului 
național.

în fața recursului tot mai 
frecvent la atitudini politice

PRO1M>
1. Brescia (12) -Atalanta (16) 1
Conducerea clubului, 

suporterii echipei Brescia nici nu 
concep să nu asiste decât la o 
victorie în fata oaspeților.

2. Milan (9) - Empoli (14) 1
în mod normal nu poate fi 

decât un succes al gazdelor. Nici 
un egal nu este de neglijat.

3. Lazio (3) - inter (2) 1X
Partidă ce poate fi considerată 

un derby. Considerăm că Lazio ar 
putea încheia meciul în favoarea 
lor.

4. Fiorentina (1) - Juventus 
(5)X2

Meci tare, demn de o triplă. 
Juventus înscrie goluri și în 
deplasare. Și atunci dacă nu 
învinge, poate pleca și cu un 
rezultat de egalitate.

5. Bar! (13) - Lecce (17) 1 
înclinăm spre victoria

gazdelor, într-un derby local.
6. Bologna (10) - Piacenza 

(15) X
După echilibrul de forțe în 

aceste formații și rezultatele 
nedecise în ambele meciuri din 
campionatul trecut, credem că ar 
fi indicat un "X".

7. Napoli (18) - Roma (7) X2 
\

extremiste, la naționalismul 
virulent, care nu reprezintă o 
soluție reală, ApR atrage 
atenția că actuala putere se 
află pe punctul de a promova 
măsuri și orientări de natură 
să aducă atingere interesului 
național, să depășească 
obligațiile asumate de 
România, prevederile inter
naționale în domeniu. ApR 
consideră că modificările 
propuse de guvernul 
Ciorbea la Legea admi
nistrației publice locale și la 
Legea învățământului nu 
sunt acceptabile în formula 
propusă. ApR respinge orice 
tendințe de separatism pe 
criterii etnice, considerând 
că majoritatea și minoritatea 
trebuie să găsească 
modalități firești de 
conviețuire.

Ec. Cristian GALEA, 
președintele Organizației 

municipale Deva a ApR

Concursul din 
22 februarie 1998

Napoli se află într-o situație 
grea, de care pot profita 
romanii, dornici să mal urce în 
clasament.

8. Sampdoria (8) - Udinese 
(4)1

în ultimele 4 întâlniri între 
aceste două formații câștigul a 
fost numai de partea gazdelor...

9. Parma (6) - Vicenza (11) 1 
în acest campionat, Parma

nu a cedat acasă, numai o 
singură dată.

10. Chievo (10) - Genoa (7) X
Finalul partidei ar putea găsi 

tabela de marcaj la egalitate.
11. Ancona (17) - Ravenna 

(16) 1X
Se întâlnesc două “vecine” 

din subsolul clasamentului 
seriei B.

12. Perugia (6) - Venezia (2) 
1X

Oaspeții dispun de o apărare 
bine organizată. Va putea face 
față atacurilor elevilor lui Bigan?

13. Cagiiari (3) - Verona (8) 
1X

Gazdele n-au cunoscut până 
acum înfrângerea pe propriul 
teren...

r Majorarea unor taxe 
locale din competența 

Consiliului Județean
La o recentă ședință a 

Consiliului județean a fost 
discutat și aprobat și un proiect 
de hotărâre privind majorarea 
unor impozite și taxe locale din 
competența sa.

Majorările de taxe s-au făcut 
în baza prevederilor unor legi și 
ordonanțe ale Guvernului 
României și sunt aplicabile în 
anul fiscal 1998. S-a avut în 
vedere indicele de actualizare la 
inflație de 200,5 la sută, indice 
care se aplică asupra nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale, 
stabilite în sume fixe.

De fapt, ceea ce regle
mentează noile taxe este 
Ordonanța de Urgență Nr. 84 din 
1997 a Guvernului României, iar 
modificarea cuantumului taxelor 
locale s-a făcut în conlucrare cu 
organele de specialitate ale 
Direcției Generale a Finanțelor 
Publice și Controlului Financiar 
de Stat.

Competențele acordate Con
siliului județean vizează investiții 
care se aprobă de Guvern, lucrări 
publice, lăcașuri de cult, construcții 
pentru industrie, comerț, prestări 
de servicii, social-culturale și în 
special care se execută la sate; 
construcții și lucrări de orice fel 
care se execută în afara
localităților, cu excepția anexelor 
cu caracter temporar ale 
exploatărilor agricole, situate în 
extravilanul comunelor.

în aceleași competențe intră 
autorizațiile de funcționare pentru 
activități lucrative și viza anuală a 
acestora, autorizațiile sanitare 
eliberate persoanelor particulare,
ce se emit de Consiliul județean 
și Centrul județean de medicină

^preventivă.

“Agregatul” ne face iar zile fripter

HD 80 AYZ, HD 02 VCO și 
HD 80 AZA sunt - pentru a fi mai 
ușor identificate de poliția rutieră 
sau de serviciul de specialitate al 
Primăriei Deva - numerele de 
înmatriculare ale unui "agregat”, 
mai exact spus ale unui 
autovehicul de mare gabarit și 
tonaj (cu șa și cu remorcă), al 
cărui proprietar de multă vreme 
nu-i găsește alt loc de parcare 
decât la intersecția străzii 
Eminescu cu Văcărescu. De 
menționat că aici, din această 
cauză, adică a ocupării abuzive a 
carosabilului, s-au produs o serie 
de coliziuni și de accidente rutiere. 
Deseori la pornire, remorcare sau 

^oprire și parcare se fac aici tot

lată și o seamă de taxe 
actualizate pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor 
în domeniul construcțiilor.

Certificatul de urbanism - 
2800 lei pentru o suprafață de 
până la 150 metri patrați; 3800 
lei, până la 250 mp; 4800 lei, 
până la 500 mp, 5800 lei, până 
la 750 mp și 7000 lei, până la 
1000 mp. Pentru suprafețele 
mai mari de 1000 mp se 
percepe o taxă suplimentară de 
10 lei la metru pătrat.

în ceea ce privește 
autorizarea construcțiilor pentru 
lucrări cu caracter provizoriu: 
chioșcuri, tonete, cabane, spații 
de exploatare situate pe căile și 
în spațiile publice, precum și 
pentru amplasarea corpurilor și 
panourilor de afișaj, firmelor și 
reclamelor, taxa indexată este 
de 2000 lei pe metru patrat, dar 
nu mai puțin de 11.200 lei. De 
reținut apoi că autorizația 
pentru lucrări de racordări și 
branșamente la rețele publice 
de apă, canalizare, gaze 
termice, energie electrică și 
telefonie este acum de 5.600 
de lei pentru fiecare instalație, 
iar un aviz de la comisia de 
urbanism și amenajarea 
teritoriului de 30.000 de lei.

în încheiere și câteva taxe 
pentru eliberarea autorizațiilor 
pentru activități lucrative și viza 
anuală a acestora. Pentru 
meseriași și cărăuși - 4800 lei; 
cazane de fabricat rachiu - 
10.000 lei; pentru liber 
profesioniști - 14.000 lei; mori, 
prese de ulei și darace - 28.000 
lei, iar pentru alte activități - 
42.000 de lei.

Valentin NEAGU_____________ >

felul de manevre periculoase, 
cei torturați fiind locatarii 
blocurilor 21 și 22, care ne-au 
sesizat despre neplăcerile ce le 
sunt provocate de "agregatul" 
respectiv. Pornind de la această 
stare de lucruri, locatarii își 
exprimă nădejdea că factorii 
abilitați din municipiu vor 
interveni de această dată cu 
măsurile de rigoare pentru ca 
proprietarul așa-zisului "agre
gat" să se conformeze normelor 
rutiere în vigoare, în sensul de a 
face parcarea la locurile stabilite 
în acest sens și nu unde vrea 
fiecare, mai ales dacă se are în 
vedere faptul că aici există un 
permanent pericol de accidente 
rutiere. (N.T.).
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