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Revenim asupra cazului din Certeju de Jos

Așa cum am consemnat îrf 
ziarul nostru de vineri, în satul 
Certeju de Jos, aparținător 
comunei Vorța, a avut loc 
deshumarea cadavrului unei 
femei decedate în 29 decembrie 
1997 și înmormântată în ultima 
zi a anului respectiv. Revenim 
asupra cazului.

înțelegerea
Să ne întoarcem puțin în 

timp. Zorica Marian locuia în 
satul Cărmăzănești, comuna 
Gurasada. Era văduvă, copii 
nu avea. întrucât împlinise 62 
de ani, s-a gândit că nu este 
bine să trăiască singură. Ca 
urmare s-a înțeles cu o 
nepoată, Minodora Simedrea, 
din Certeju de Jos,

sunt foarte 
iar oamenii sunt

procedează

APaRE la deva

promițându-i tinerei că îi lasă 
averea dacă o întreține cât 
timp mai are de trăit.

La începutul lui 1997, Z.M. 
se mută în casa nepoatei sale. 
Oamenii din sat au văzut-o mai 
rar prin ograda gospodăriei 
respective, întrucât casele 
Certejului 
dispersate, 
puțini.

Cum 
Minodora

în ziua de 29 decembrie 
1997 s-a răspândit în sat și în 
comună vestea că întreținuta 
Minodorei a decedat. Lumea 
s-a cam mirat, dar faptul era 
fapt. în aceeași zi, tânăra s-a 
dus la cei doi preoți ai comunei

și i-a rugat să facă slujba de 
înmormântare a mătușii sale. 
Aceștia au întrebat-o:

- Ai actele de deces și de 
înmormântare?

- Nu le am. Am fost la 
primărie și n-am găsit pe 
nimeni. Dar vă promit că, 
imediat după Anul Nou, o să 
fac rost de ele.

Slujitorii bisericii au crezut- 
o și astfel în 31 decembrie 
Zorica Marian a fost 
înmormântată. Imediat după 
Anul Nou, tânăra s-a deplasat 
la medicul comunei Vorța, 
căruia i-a spus că mătușa ei a 
decedat și are nevoie de actul 
de deces.

- Unde se află moarta?

Vreau s-o văd.
- Nu puteți face asta, die 

doctor, că am îngropat-o.
- Ei, în acest caz, nu-ți pot 

face actul respectiv.
Minodora s-a dus atunci la 

dna doctor de la Dispensarul 
medical din Gurasada, 
aducându-și aminte că satul 
Cărmăzănești face parte din 
comuna respectivă și că 
mătușa ei nu-și făcuse mutația 
la Certeju de Jos. Cu ce s-a 
dus nu se știe, dar rezultatul a 
fost că a obținut ceea ce a dorit. 
Tot de la Gurasada, de la 
Primăria de aici, o obținut și 
certificatul de înhumare pentru 
decedata ce-și dormea somnul 
de veci de mai mult de 15 zile.

Demn de menționat este 
faptul că tânăra i-a spus 
doctoriței din Gurasada că 
mătușa ei a decedat în 14 
ianuarie, iar femeia în alb a 
crezut-o.

Un zvon lugubru
La un moment dat, în sat 

și în împrejurimi a început să 
circule un zvon lugubru și 
anume că Zorica Marian n- 
ar fi murit de moarte bună, 
ci a fost împinsă în groapă 
de membrii familiei 
Simedrea. Zvonul se baza 
pe afirmația unui sătean care

Traian BONDOR, 
Andrei NiSTOR

(Continuare în pag. 8)j
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Ministrul Mircea Ciumara iasă 
mineritul din Valea Jiului ia

PUNCTE EUROPA SI
r

NOI
l nstabilitatea 

politică, incon
secvența aplicării pro
gramului de reformă 
economică, adâncirea 
discrepanțelor sociale dau 
insatisfacție populației și în 
același timp pun într-o 
lumină nefavorabilă 
imaginea României în 
străinătate. Plusul de 
simpatie și credibilitate 
acumulat imediat după 
revoluția din decembrie 
1989 a fost diminuat 
continuu în anii următori. 
Pe rând, guvernele care 
s-au perindat la ges
tionarea treburilor țării au 
făcut erori peste erori, n- 
au fost în stare să limiteze 
proporțiile jafului, co
rupției, evaziunii fiscale, 
să încurajeze inițiativa și 
munca cinstită și iată că 
starea națiunii a ajuns 
într-un punct extrem de 
critic.

Semnalele negative 
privind integrarea, sau 
doarînceperea discuțiilor 
de aderare a României la 
organismele europene și

euroatlantice, desele 
remanieri guvernamen
tale, prelungita dispută 
politică între partidele din 
arcul puterii ne țin cam 
departe de Europa. 
Faptele sunt cunoscute. 
Investitorii străini stau în 
continuare la distanță de 
România, reprezentanții 
organismelor financiare 
internaționale vin și ei 
fără entuziasm, cu 
întârziere, iar mâna 
întinsă nu prea-i plină, ba 
ne cam lovește peste 
obraz pentru că nu 
respectăm condițiile 
impuse, angajamentele 
asumate.

în zadar se compară 
parlamentarii noștri cu 
omologii lor europeni și 
vor salarii egale; este sub 
orice comentariu rapor
tarea secretarului general 
al guvernului, dl Remus 
Opriș, la unele țări 
europene dezvoltate, 
unde ființează cabinetul 
demnitarului, pentru a-l 
constitui și noi; nu are nici 
un argument motivația

liderului CNS Cartel 
“Alfa”, Bogdan Hosu, 
potrivit căruia în Anglia 
anilor ’46 se intro
duseseră tichetele de 
masă și că trebuie să 
facem și noi azi același 
lucru. Motivele de 
comparație nu rezistă. Din 
multe puncte de vedere. 
Iar realitățile din țările 
europene moderne, chiar 
din apropiatele Cehia, 
Ungaria, Polonia - cu care 
ne-ar fi plăcut să mergem 
la braț spre Europa (din 
păcate pentru noi, ele 
merg, noi nu) - nu-s 
comparabile cu cele din 
România. N-au fost nici 
ieri, nu-s nici azi.

Vizitele de lucru ale 
președintelui țării peste 
hotare, participările la 
diferite manifestări in
ternaționale, întâlnirile 
parlamentarilor și gu
vernanților români cu 
omologi de-ai lor din 
Europa ori de mai departe, 
amicalele strângeri de 
mâini, declarațiile de 
simpatie, promisiunile de

sprijin și colaborare nu 
prea s-au concretizat în 
fapte reale. Europa nu ne 
ajută pentru că suntem 
România și avem nevoie 
de brațul ei, cum spunea 
deunăzi ministrul fi
nanțelor^ Daniel Dăianu. 
Ajutorul trebuie să vină 
în primul rând de la noi 
și prin noi. înțelegând cu 
toții să mai scrâșnim din 
dinți, să mai strângem 
cureaua. Iar faptul că 
gestionarul finanțelor 
țării a conturat previziuni 
sumbre României - dacă 
nu se conlucrează 
dinamic și conjugat în 
Guvern și dacă nu există 
voință politică în 
Parlament - nu trebuie să 
supere pe nimeni, ci 
trebuie să îndemne la 
reflecție și acțiune 
perseverentă, respon
sabilă, la toate nivelurile 
de organizare și con
ducere a societății ro-» 
mânești. Altfel, Europa și 
europenii nu ne vor fi 
curând prea aproape.

Dumitru GHEONEA

sentința RENEL
întâlnirea ministrului 

industriei și comerțului, dl 
Mircea Ciumara, cu repre
zentanții Regiei Autonome a 
Huilei Petroșani a fost un bun 
prilej de punere în evidență a 
diferențelor care există între ce 
așteaptă minerii de la 
restructurare și ce le-ar putea 
oferi realitatea. în luările de 
cuvânt, atât reprezentanții la 
vârf ai administrației cât și cei 
ai sindicatului din cadrul regiei 
au arătat că susțin constituirea 
unui holding de esență 
energetică, care să integreze, 
pe lângă minele din Valea Jiului, 
termocentralele pe cărbune, 
precum și operatori economici 
din sfera industriei de mașini și 
a reparațiilor de echipamente 
specifice mineritului și 
energeticii.

Răspunzând întrebării dacă 
apreciază drept utilă existența 
mineritului în România, dl 
Ciumara a lăsat să se înțeleagă 
că acest lucru nu va fi stabilit 
de guvern, ci, în cazul RAH, de 
principalul și cam singurul 
beneficiar, Regia Națională de 
Electricitate - RENEL. De 
aceea, consideră ministrul, este 
nevoie de o întâlnire între 
reprezentanții RENEL și cei ai 
RAH, sub arbitrajul Ministerului 
Industriei și Comerțului, pentru 
a se stabili în ce măsură 
RENEL este interesată să mai 
cumpere cărbune din Valea 
Jiului. Invitația la discuții a celor

două regii vine la puțin timp 
după ce reprezentanți ai 
RENEL au făcut cunoscut 
faptul că ei vor pune accent 
pe achiziționarea cărbunelui 
din import, care, la un preț 
similar sau mai scăzut decât 
cel al cărbunelui din Vale, 
oferă proprietăți calorice mai 
bune.

Referitor la holding, dl 
Ciumara a declarat că 
formarea acestuia este 
posibilă odată ce s-a găsit 
răspunsul la întrebarea: “Cine 
dorește să intre într-un hol
ding cu RAH Petroșani?” O 
întrebare la care critica situație 
economică a Văii Jiului face 
ca răspunsul să nu fie prea la 
îndemână.

în general, schimbul de 
replici între părți a lăsat 
impresia unor comentarii 
polemice asupra unui meci 
pierdut. Lipsită de forța 
primelor rostiri, critica sin
dicalistă la adresa executivului 
s-a irosit în sintagme devenite 
automatisme cu efecte 
similare tragerii unor cartușe 
oarbe în trupul inert al reformei 
românești. De partea cealaltă, 
apatia guvernantului trăda 
absența soluțiilor, în timp ce 
replicile rostite de el 
transmiteau auditoriului, în 
substrat, un mesaj clar: “Ce 
vreți voi, nu se mai poate!"

A. SĂLĂGEAN

Prin noroiul unei datorii de 
2500 de miliarde de lei

Administrația RAH - în 
căutarea rentabilității 

directorul general al regiei, 
dl ing. Ilie Bălănescu.

A. SĂLĂGEAN

Extrem de bine sintetizată 
a fost expunerea situației 
economice a RAH făcută, la 
Petroșani, în fața ministrului 
industriei și comerțului de către (Continuare în pag. 8)

r 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

SPRIJIN PENTRU AGRICULTORII 
VIN TONA BRAV

I
I
I

O idee deosebit de valoroasă 
care vine în sprijinul agricultorilor din 
zona Brad am notat-o, de curând, 
în urma discuției cu dl loan Poenar, 
patronul S.C.’Agrotranscom 
Hermes Impex" SRL. Prin unitățile 
sale din piața Brad, se asigură, în 
schimbul cupoanelor, produse 
agricole pentru campania de 
primăvară, constând în porumb de 
sămânță, trifoi, lucernă, ghizdei, 
cartofi, ovăz etc., precum și o gamă 
completă de îngrășăminte complexe 
și azotat de amoniu.

Potrivit spuselor dlui loan 
v Poenar, patronul firmei brădene, 

numai în toamnă s-au distribuit 
agricultorilor din zonă peste 250 
tone de îngrășăminte, 100 de tone 
de grâu de sămânță și circa 10 
tone semințe de nutrețuri.

Ideea de a sprijini agricultorii 
din zonă a derivat, ne-a mai 
precizat interlocutorul nostru, și 
din dorința de a-i scuti pe oameni 
de drumuri de zeci de kilometri în 
plus, de cheltuielile de transport, 
acesta din urmă pentru foarte 
mulți reprezentând o problemă 
dificilă.

l
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Corne! POENAR j

> întâlnire ia târg
Potrivit tradiției, în 

fiecare a treia sâmbătă din 
lună, principalul punct de 
atracție pentru crescătorii 
de animale șl comerclanții 
din zona Călan, Simeria și 
Băcia îl reprezintă târgul de 
animale și mărfuri de la 
Băcia. Este de așteptat deci 
ca și azi, sâmbătă, aici să 
întâlnim animația specifică 
târgurilor de altădată. (N.T).

> Etapă Județeană ia 
box

Sâmbătă, începând de la 

ora 10, au loc ultimele 
meciuri de box din cadrul 
etapei județene ce a început 
vineri, 20 februarie, în sala 
Palatului cultural din Lupeni. 
Au participat juniori I și II de 
la Constructorul Hunedoara, 
Siderurgica Hunedoara, 
Minexfor Deva, Minerul 
Vulcan, Minerul Dâlja și 
Minerul Lupeni. (S.C.)

DE

> Ultimele meciuri 
amicale de pregătire 

Sâmbătă au loc ultimele 
meciuri amicale de pregătire a 
returului campionatelor 
divizionare A,B și C , ’97-'98. 
Atât Corvinul Hunedoara cât și 
Vega Seva se deplasează 
pentru două meciuri - Corvinul 
la Poli Timișoara, iar Vega la 
C.S.M. Reșița. în schimb,

Minerul Certej va juca în 
județ la A.S.A. Aurul Brad. 
Meciul începe la ora 11. 
(S.C.)

> farmacii de ser
viciu

Farmacia “Galenica” va 
fi deschisă în aceste zile ale 
sfârșitului de săptămână 
pentru deveni. Este situată 
în zona gării, nr. 43.

La Hunedoara, în același 
interval de timp, este de 
gardă farmacia “Teafarmex” 
din Micro 7. (E.S.)
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tvr 1
6.00 Schi alpin - Slalom 

masculin, manșa a 2-a; Biatlon - 
ștafetă 4x7,5 km; Gala laureaților 
la patinaj artistic.10.05 Viața ca 
în viață (SUA, 1989) 10.50 Sailor 
Moon (d.a) 11.15 Kansas Pacific 
(f. SUA 1953) 12.35 Mork și Mindy 
(ep. 36) 13.00 Ecranul 13.30 
Mapamond 14.10 Video-magazin 
...aproape sportiv 15.30 Studio 
olimpic: Rugby: Anglia-Țara 
Galilor, în turneul celor 5 Națiuni 
(ora 16,00) 17.35 Scena politică 
18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks (s, 
ep. 56) 19.00 Teleenciclopedia 
19.55 Doar o vorbă să-ți mai 
spun! 20.00 Jurnal, Meteo 20.45 
Studio olimpic (rez. II) 21.15 
Efecte secundare (ep. 13) 22.00 
Patinaj artistic 23.05 Dna King, 
agent secret (s, ep. 8) 24.00 Arena 
As

TVR 2
8.00 Hochei: finala pentru 

medaliile de bronz 11.30 TVR 
Cluj-Napoca întâlnirea de 
sâmbătă 14.00 Bob 4 persoane 
(Jocurile Olimpice Nagano)
15.30 Micaela (ep. 135) 16.15 
Cristal (ep. 218) 17.00 Serata 
muzicală TV 18.15 Patinaj viteză 

listă redusă - finale (înreg.)

DUMINICĂ
22 FEBRUARIE

TVR I
Hochei: Finala.

Transmisiune directă Schi fond 
50 km -masculin 9.15 Lumină din 
lumină 9.45 Fetița cu pistrui (s, 
Suedia, 1977, ep. 8) 10.10 Ala- 
Bala, Portocala 11.00 Ceremonia 
de închidere 13.00 National Geo
graphic; Lumea invizibilă 14.10 
Atlas 14.40 Video- magazin: D.a.; 
Muzică populară; Umor 18.00 
Aladdin (d.a) 18.30 Hollyoaks 
(Anglia, 1995, ep. 57) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar o 
vorbă ,,săț-i” mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în România 
21.00 Un domn distins (f, SUA, 
1992) 23.05 Pop-show nocturn

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Sporturi 

extreme 8.55 Arată-mi orașul tău! 
Ciudad de Mexico, Barcelona
9.30 Ferestre deschise 11.35 TVR 
lași 13.30 Memoria Exilului 
Românesc 14.00 Căderea 
vulturilor (BBC, 1974, ep. 3) 15.35 
Degețlca (d.a, SUA, 1995) 16.00 
Micaela (s, ep. 136) 16.50 Cristal 
(ep. 219) 18.00 Hochei: finala 
(înreg.) 20.00 Ceremonia de 
închidere 21.30 Repriza a treia

<____________________________
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TVR I
12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 15.30 Memoria 
exilului românesc (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Arhive românești 18.30 Interactiv 
Tele-joc (cs) 19.00 Sunset -Beach 
(s, ep. 157) 19.55 Doar o vorbă 
săț-l mai spunl 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.15 
Baywatch (s, ep. 137) 22.15 
Fețele schimbării (talkshow)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Scena 0.00 Canary Wharf (s, ep. 
109)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

12.45 Ecranul (s/r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Club 2020 (r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Engleza 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 220) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rupl Hei-Rapl 
Emisiune cu liceeni 19.10 Re
member Ion Voicu 19.45 

^Sănătate, că-l mal bună decât 

20.00 Un loc periculos (f. SUA, 
1994) 21.40 Stop-Cadru 21.50 
Obsesie ucigașă (f. SUA, 1996) 
23.20 Conviețuiri 0.30 Rugby: 
Scoția - Franța, în turneul celor 
5 Națiuni

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei 8.00 

O iubire de neuitat (r) 8.45 
Rățoiul Huey (d.a/r) 10.50 
Cartonașul galben (r) 13.00 Viață 
sălbatică (do., ep. 31) 13.30 
Model Academy (ep. 79) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Viața de la 
zero (ep. 10) 15.30 Onyx by Re
quest 16.30 între prieteni 
(emisiune pentru tineret) 17.30 
Club Hawaii (ep. 78) 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (ep. 240 și 
241) 19.45 Diamantul (f. acțiune, 
SUA, 1992) 21.30 Știri 21.40 A 
treia planetă de la Soare (s a II- 
a, ep. 23) 22.05 Arliss (ep. 16)
22.30 Beavis și Butt-Head (ep. 
54) 23.00 Un adevăr dureros (f. 
polițist SUA 1994)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior 9.00 

Superboy (ep. 28) 9.30 Aventurile 
lui PEEWEE (f.a.SUA, 1985)
11.30 Secretele bucătăriei - 
emisiune prezentată de Valentin 
Uritescu 12.00 Punctul pe 112.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pauly (ep. 
5) 13.30 Baby Boom (ep. 8) 14.00 
Generația PRO 15.30 Baschet:

Fotbal: A.C. Parma - Vicenza 
24.00 Jazz Alive 10

ANTENA I
7.00 Știri 8.30 A treia planetă 

de la Soare (ep. 23, r) 9.00 
Connan (d.a, ep. 21) 9.30 O 
echipă fantastică (ep. 10) 10.00 
Animal show (ep. 39) 10.30 
Orășelul fantastic (ultimul 
episod) 11.10 Controverse 
istorice 11.40 Spirit și credință
12.10 Vedeta în papuci 12.50 
Caleidoscop 14.00 Descoperiri 
insulele uitate (ep. 7) 14.45 O 
femeie- un bărbat și jumătate
15.10 Onyx Music - voci de 
legendă 16.25 Mileniul III - 
Spaime, Iluzii, soluții 17.10 
Clubul „Hal România” 18.00 
Cafea cu parfum de femele (ep. 
242 și 243) 19.00 Observator/ 
Sinteză de știri 19.45 O femeie 
puternică (aventuri, Canada)
21.30 SPARK (seria a doua - ep. 
2) 22.00 Cape Canaveral - Eroii 
spațiului (ep. 17) 22.50 în numele 
prieteniei (f. polițist, SUA, 1994) 
0.20 Observator

PRO TV
7.00 Desene animate 8.00 G.l. 

Joe (ep. 17) 8.30 Connan(d.a., 
ep. 17) 9.00 Lassie (ep. 16) 9.30 
Superabracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (ep. 6) 12.00 

toate! (mag.) 20.15 Pasiuni (s, 
ep. 41) 21.00 Credo (mag.) 22.00 
Foc încrucișat (f. p. SUA 1992)
23.30 Ecoturism (mag. turistic)

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Cape Canaveral (s/r) 11.00 O 
femeie puternică (f/r) 12.40 
Vedeta în papuci (r) 13.10 O 
Iubire de neuitat (s, ep. 76) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 între prieteni 
(r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx -culorile muzicii 17.00 
Country Club 17.30 Telerebus 
(joc interactiv) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.45 
Rivalitate (f. Canada 1984) 21.30 
Știri 21.40 Omul cu o mie de fețe 
(s, ep. 2, seria a ll-a) 22.30 
Dumnezeu, amantul mamei și 
fiul măcelarului (co. Franța1995)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal

9.15 Am întâlnit și români fericiți 
(r) 9.35 Urmărire generală (r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Salutări 
din Hollywood (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Procesul etapei 
(talkshow/r) 14.45 Lumea 
filmului (r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 51) 17.00 Știrile 

NBA Action 16.00 Gillette - lumea 
sportului 16.30 Hercule (ep. 51)
17.15 Xena, prințesa războinică 
(ep. 50) 18.00 Fashion -magazin 
de modă, lifestyle și atitudine
18.30 Fete de bani gata (ep. 17) 
19.00 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Buffy șl 
vampirii (comedie/horror, SUA 
1992) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Millennium (ep. 23) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 N.Y.P.D. Blue - 
viață de polițist (ep. 22) 

<1 ACASĂ TV
6.45 Antonella (r) 7.30 

Marielena (r) 9.00 Nimic personal 
(ep. 11, 12, 13, 14 și 15/r) 13.00 
Septembrie (f/r) 14.30 Omul 
mării (ep. 7, 8 și 9) 17.00 
Antonella (ep. 18) 18.00
Marielena (ep. 35 și 36)19.30 
Casper (d.a., ep. 20) 20.00 
Perseverență (comedie, SUA, 
1952) 21.45 Grace Kelly - Prince 
of Monaco (ep. 5); Clementine - 
Churchill (ep. 6) 22.30 Calea spre 
fericire (ep. 2) 23.15 Omul mării 
(ep. 7, 8 și 9/r)

MUMA tv
6.30 Videoclipurl muzicale 

7.00 Show pentru copii: 
Elefăntelul (ep. 38) 7.30 Lumea 
Iul Eric (ep. 28) 8.00 Bailey Kip
per (ep. 10) 8.30 Justițiarii (d.a., 
ep. 10) 9.30 Inspectorul Gadget 
(ep.8) 10.00 Campionul (ep. 4)

Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pauly (ep. 
6) 13.30 Baby Boom (ep. 9) 14.00 
Copilul problemă (f, SUA, 1991)
15.30 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 16.00 Lumea filmului
16.30 Buffy și vampirii (ep. 25)
17.15 Al șaptelea cer (ep. 12) 
18.00 Beverly Hills (ep. 110) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Salutări din 
Hollywood (dramă, comedie, 
SUA; 1990) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Cybil (ep. 1) 22.30 Știrile 
PRO TV 23.45 Procesul etapei

AGASA TV
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 10.00 Motor sport 
Magazin 10.30 Serbările zăpezii
- Predeal 1998 11.00 Fotbal 
american - SuperBowl XXXII
11.30 Baschet NBA (r) 14.00 
Ghetele de aur - Poveștile lui 
Gary Lineker 14.30 Fifa Magazin 
15.00 Italia în 7 zile 15.30 Preview
- meci Italia 15.50 Fotbal: II 
Calclo - repriza I (live) 16.45 
Sport la minut - știri sportive 
16.55 Fotbal: II Calcio - repriza a 
ll-a 17.45 NBA Action 18.15 
Golazo - Topgol Europa 18.45 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.15 Sport la minut
- știri sportive 19.30 Casper (d.a., 
ep. 21) 20.00 Arhiva neagră (ep. 
3) 20.45 Incoruptibilii (ep. 3)
21.30 Marile bătălii ale celui de-

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 Regele Ralph (co. SUA 
’91) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 44) 22.45 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.15 
Audiența națională (talkshow) 
0.15 Nemuritorul (s, ep. 87)

„ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 14.15 Arhiva neagră 
(s/r) 15.00 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea răzb. mond. (r) 16.00 
Fotbal Hat-trick 17.00 Antonella 
(s, ep. 19) 18.00 Marielena (s, 2 
ep.) 19.30 Casper (d.a) 
Dragoste șl putere (s) 
Războiul conjugal (s) 
Nimic personal (s)
Cinemateca de acasă: Fahren
heit 451 (f. SUA 1967) 2.30 Fotbal 
Hat-trick (r)

20.00 
21.00
21.45
22.45

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 11.00 
Celebri șl bogați (s/r) 12.00 
Starea de veghe (talkshow/r)

10.30 Aventurile lui Rocko 
(d.a., ep. 12) 11.00 Un cuplu 
irezistibil (d.a., ep. 12) 11.30 
Daria (d.a) 12.00 Gașca lui 
Betty (f. ep. 9) 12.25 Flash - 
știri 12.30 Adună-ti gândurile 
(ep. 4) 13.30 1999 (f, ep. 8)
14.30 în căutarea dreptății (ep. 
1) 15.25 Flash - știri 15.30 
Amori 17.30 Universul 
cunoașterii (do) 18.30 Lumea 
lui Dave (ep. 10) 19.00 Știri
19.30 Incursiuni în 
imprevizibil (ep. 10) 20.00 
Misterele din New Orleans (s, 
ep. 10) 21.00 Dispărut în 
misiune (aventură SUA, 1982) 
23.00 Știri 23.30 Răzbunarea 
lui Hawk (ficțiune SUA, 1991)
1.30 Clubul vampirilor (horror, 
SUA; 1981)

PRO TV - DEVA
06.10-06.25 Desene ani

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

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri(r) 10.10- 

10.20 7 zile fără comentarii (r) 
14.10-16.00 Sport 17.00-17.10 
Săptămâna pe scurt 23.00 

Rondul de noapte 

al ll-lea război mondial (ep. 3)\
22.30 Calea spre fericire 
(ultimul episod)

PRIMA TV
8.30 Echipa de fotbal (d.a., 

ep. 9) 11.00 Lumea lui Dave 
(ep. 10/r) 11.30 Misterele din 
New Orleans (ep. 10/r) 12.25 
Flash-știri 12.30 Marea 
aventură 13.30 Domnul Jerico 
(Marea Britanie, 1969) 15.25 
Flash-știri 15.30 Vedetele 
dragostei (ep. 10) 16.00 Față în 
față la Hollywood (ep. 10) 16.30 
Secretele bărbaților irezistibili 
(ep. 4) 17.00 Videofashion (ep. 
10) 17.30 Exploratorii (do)
18.30 Nimeni nu e perfect (ep. 
10) 20.00 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 10)21.00 
Singuraticul (comedie, SUA, 
1984) 23.00 Știri 23.30 Gardă 
de corp (ep. 6)

PRO TV - DEVA
07.00-07.40 No comment 

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

ANTENA bDEYA
10.00-10.10 Săptămâna pe 

scurt (r) 10.10-10.30 Program 
folcloric
____________________/

N 
13.25 Flash-știri 13.30 Lexic 
(cs/r) 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copil) 14.30 Rocky și 
Bullwlnckle (d.a) 15.00
Pretutindeni cu tine (s, ep. 48) 
16.00 Frecvența radio 74,5 
(s)16.55 Flash-știri 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 48)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 48) 
20.00 Un alt început (s, ep. 10) 
21.00 Christine Cromwell (f.a. 
SUA 1990, p. IV) 23.00 Știri 1.00 
Colpo Grosso (show)

PRO TV * DEVA
06.15-06.45 Program 

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

ANTENA I4DEVA
17.00-17.45 Sportul 

hunedorean 17.45-18.00 Știri 

locale 19.30-19.45 Știri locale (r)^

Perioada HI - H3 februarie
Z BERBEC

Ați putea stârni invidii 
datorită realizărilor cu care vă 
lăudați. Ar fi bine să fiți mai 
modest. Putere maximă de 
convingere. După-amiază vă 
puteți îmbunătăți aspectul 
exterior făcând o vizită la coafor. 
Nu vă lăsați pradă primului 
impuls, pentru a nu greși.

O TAUR
Ați putea pleca într-o 

călătorie sau să primiți vizita 
unor prieteni; ambele variante 
vă vor relaxa. Duminică vă vor 
interesa chestiunile oculte. 
Cineva insistă să vă plătiți 
datoriile șl nu trebuie sa 
ripostați. Nu încercați să 
rezolvați singur problemele, 
acceptați mai bine sfatul unei 
persoane mai în vârstă.

O GEMENI
Nu aveți chef să vă ocupați 

de lucrurile serioase pe care vi 
le-ați propus. Persoana iubită vă 
face o mare bucurie. Oboseala 
își spune, duminică, cuvântul și 
trebuie să vă odihniți. Luni 
dovediți înțelegere, tensiunile se 
diminuează dar totul stă într-un 
echilibru fragil.

3 RAC
Nu rămâneți acasă, leșiți la 

plimbare sau faceți un sport. 
Duminică-idei numeroase ce 
vin pe neașteptate. Cineva din 
familie vă va ajuta să le puneți 
în ordine. Aveți de luat bani și 
luni veți ieși probabil la 
cumpărături.

Z LEU
S-ar putea să fiți chemat și 

azi (sâmbătă) la serviciu, semn 
că vi se recunosc meritele. Nu-i 
exclus să vă bucurați de sprijinul 
unor rude în încercarea dv de a 
călători. Dorință mare de acțiune 
și rlscați discuții în contradictoriu 
cu membrii familiei. Se cere 
prudență. Speculațiile vă pot 
aduce încurcături.

O FECIOARĂ
Veste de la un prieten aflat 

în străinătate. Partenerul de 
viață va câștiga o sumă 
Importantă. Duminică sunteți 
nemulțumit fără vreun motiv. 
Oboseala își spune cuvântul. 
Luni, calitățile dv vor fl 
apreciate, orgoliul dv fiind 
astfel satisfăcut. N-ar strica 
însă să fiți mai modest pentru a 
nu avea neplăceri cu cei din jur.

O BALANȚĂ
S-ar putea ca una dintre 

^afacerile dv să înregistreze un

ANUL TIGRULUI PENTRU COCOȘ
Acest semn zodiacal îi are 

sub auspicii pe născuții în 
perioadele cuprinse între anii:

22.01.1909 -02.02.1910 
08.02.1921 -27.01.1922 
26.01.1933-13.02.1934 
13.02.1945-01.02.1946 
31.01.1957-17.02.1958 
17.02.1969 -05.02.1970 
04.02.1981 -10.02.1983 
10.02.1993-09.02.1994
Personalitatea celor născuți 

sub semnul zodiacal respectiv 
este ca matur un fel de Don 
Quijote al ciclului zodiacal 
chinezesc. Un personaj 
complex și contradictoriu. Ca 
bărbați cei de sub acest semn 
sunt drăguți și atractivi. Țanțoși 
și demni ei au mult respect 
pentru persoana lor. Are multe 
calități dar le și trâmbițează 
peste tot.

Impunător ca personalitate 
el poate urma orice carieră 
care l-ar supune atenției 
generale. Are capacități rege
nerative foarte mari.Deviza lui: 
ori în top, ori în faliment. 
Singurul lucru pe care-l vei 
primi gratis de la el este sfatul.

Cocoșul e în mod normal 
sincer în dorința de a-i ajuta pe 
alții.

Femeia născută sub acest 
semn este foarte eficientă. Ea 
va lucra cu minimum de 

salt spectaculos. Evitați 
activitățile riscante. O auto
ritate vă face o comunicare ce 
vă pune serios pe gânduri. 
Aveți nevoie de un prieten. 
Luni sunteți predispus la 
reacții impulsive șl-l bine să 
căutați o activitate relaxantă.

Z SCORPION
Ordine de zi încărcată. Nu 

forțați nota căci energia dv 
fizică este la limita inferioară. 
O femeie vă bârfește, dar nu o 
luați în seamă. Veți lua brusc 
o hotărâre constructivă. Nu 
faceți abuzuri alimentare căci 
puteți avea probleme cu 
stomacul. Vi se propune o 
colaborare Interesantă.

Z SĂGETĂTOR
Cineva din familie va avea 

o realizare socială, de care 
veți fi bucuros. Vi se propune 
o afacere tentantă, cu șanse 
de reușită, dar există șl o doză 
de risc. Duminică sunteți 
sensibil și impresionabil, așa 
că evitați discuțiile în con
tradictoriu. Tenacitatea vă 
avantajează în problemele 
extraprofesionale.

Z CAPRICORN
Evitați activitățile de tip 

comercial. O ruda vă cere 
bani cu împrumut. Duminică, 
la o petrecere de familie, veți 
depăna amintiri plăcute. N-ar 
fi exclus să întâlniți un 
prieten din copilărie. Luni, 
decizie greșită, un prieten vă 
vine în ajutor. Tatăl dv s-ar 
putea să aibă neplăceri.

Z VĂRSĂTOR |
Preocupările comerciale 

dau rezultate. Relațiile cu 
superiorii se îmbunătățesc. 
Treburile gospodărești vă 
copleșesc. Duminică, jocul de 
societate vă va elibera de 
stresul din ultima vreme. Luni 
la serviciu sunteți nemulțumit 
și s-ar putea să vă certați cu 
colegii. Partenerul de viața vă 
este alături, dar vă spune că nu 
aveți dreptate. Nu-l momentul 
să călătoriți.

O PEȘTI
Situația familială se va 

îmbunătăți simțitor. Deși 
inspirația dv este mare, nu 
puteți realiza nimic de unul 
singur. Cheltuieli neprevăzute. 
Duminică - o zi plină de sur
prize plăcute. Conjunctura 
astrală vă este prielnică sem
nării unor contracte im
portante. în schimb, nu este 
indicat să faceți lucruri ce 
necesită îndemânare.

agitație. Rutina înseamnă mult 
pentru ea. Atentă, respon
sabilă, mai puțin supă- 
răcioasă, poate excela în 
lucrurile de precizie. Este 
precisă și ordonată.

Nativii cocoș sunt foarte 
mândri de familia lor care e de 
dorit să fie numeroasă.

X
Cum va fi pentru nativii de 

sub semnul cocoșului anul 
1998? Un an plin de 
evenimente. Foarte norocos 
la bani, acțiunile de afaceri 
ale cocoșului îi pot aduce 
rezultate fructuoase. Ceva 
griji acasă, dar planul se 
desfășoară conform graficului. 
Trebuie să fie foarte atent căci 
lucrurile tind să se schimbe 
prea repede pentru o corectă 
abordare . Se recomandă un 
optimism cenzurat.

X
în episodul următor 

previziunile pentru nativii 
Câine, cei veniți pe lume în 
perioadele dintre anii:

10.02.1910-29.01.1911 
28.01.1922-15.02.1923 
14.02.1934-03.02.1935 
02.02.1946-21.01.1947 
18.02.1958-07.02.1959 
06.02.1970-26.01.1971 
10.02.1994-30.01.1995
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Dacă ar fi să trăim după 
"performanțele" agriculturii 
anunțate pentru anul trecut 
de către dl Dinu Gavrilescu, 
ministru al agriculturii și ali
mentației, acum n-ar trebui 
să fie atâta foamete prin țară, 
iar mâncarea, în special car
nea și pâinea, acum cu TVA, 
să se găsească peste tot, dar 
la prețuri accesibile pentru 
toți consumatorii. Realitatea 
pe care o vedem și o trăim cu 
toții ne arată, în ciuda pro
ducțiilor record anunțate la 
cereale pentru 1997, că oa
menii o duc tot mai greu, fă
când mari sacrificii pentru a- 
și procura hrana zilnică, ceea 
ce în astfel de condiții repre
zintă un adevărat paradox, 
într-adevăr, se pune între
barea: dacă am avut cele mai 
mari recolte de grâu și de 
porumb, de ce suntem nevoiți 
să facem importuri masive de 
carne și de alte produse care 
se pot obține din producția 
autohtonă?

în replică la afirmațiile și 
acoperirile dlui Gavrilescu, dl 
Triță Făniță, președintele co
misiei senatului pentru agri
cultură și silvicultură, a ținut 
să spună că nici pe departe 
lucrurile nu stau așa cum le 
prezintă actualul ministru. Ca 
și om de afaceri, dl senator 
cunoaște mult mai bine pul
sul agriculturii românești, 
ceea ce l-a îndreptățit să ara
te că, după părerea sa, pro
ducția de cereale înregistrată 
în anii 1991 și 1995 a fost cu 
mult mai bună decât cea

â* crr-i
realizată în anul trecut.

în altă ordine de idei, după 
cum spunea un reprezentant 
al patronatului porcului, noi am 
ajuns în situația să importăm 
carne de porc subvenționată în 
țările exportatoare, renunțând 
la taxele vamale pentru a face 
concurență producătorilor au

Un domeniu prioritar 
nu numai în vorbe

tohtoni. Deoarece ne-am ali
niat la acordurile ASAL și s-au 
falimentat complexele specia
lizate, trebuie să importăm, 
efectivul de porci scăzând la 
circa 8 milioane capete, cu 
toate că pentru siguranța ali
mentației ar fi necesar să nu 
reducem efectivul sub 11 mili
oane porci. Rău este că în 
vreme ce importăm carne sun
tem nevoiți să exportăm po
rumb, în loc să îngrășăm ani
male, să dăm de lucru la oa
meni și să exportăm noi carne 
sau alte produse. în context 
este de subliniat că pu se face 
mai nimic pentru a-i susține și 
încuraja pe fermieri, pe cres
cătorii autohtoni'de animale, 
astfel încât cel puțin în per
spectivă să avem o șansă de 
relansare a agriculturii și zoo
tehniei.

Fără a contesta utilitatea 
cupoanelor agricole, există 
părerea unanimă că acest 
sprijin este destul de palid în 
comparație cu subvențiile ce le

primesc agricultorii din alte 
țări, la noi neacoperind nici 
10 la sută din volumul chel
tuielilor ce se efectuează 
pentru cultivarea unui ha.

Speranța ca acest an a- 
gricol să fie mai bun este 
destul de sumbră, dacă avem’ 
în vedere că au rămas nea
rate din toamna trecută circa 
4 milioane ha, reprezentând 
cea mai mare suprafață ce 
se știe în ultimii 50 de ani. 
Pornim deci cu un handicap 
serios pentru recolta anului 
1998, îngrijorarea fiind spo
rită și de alte lipsuri serioase 
legate de neasigurarea se
mințelor, a mijloacelor meca
nizate pentru lucrarea pă
mântului, a îngrășămintelor, 
pesticidelor și altor materiale 
necesare agriculturii. Numai 
la floarea soarelui, spre e- 
xemplu, după cum afirmă 
specialiștii, avem asigurate 
abia 1600 tone semințe, din 
necesarul programat pentru 
această primăvară de 4200 
tone. Prea bine nu stau lu
crurile nici la alte culturi, creș
terea TVA sporind serios cos
tul semințelor, care ar trebui 
susținut cu subvenții de la 
stat.

Ne-am bucura să consta
tăm că agricultura va fi într- 
adevăr un domeniu prioritar 
nu numai în vorbe, ci și în 
fapte, așa cum a promis ac
tuala putere și guvernanții 
trimiși de electorat să mai 
îndulcească cu ceva viața 
celor mulți și oropsiți.

Nicoiae TÎRCOB

PDSR de Hunedoara, Gheorghe 
ANA, a formulat următoarele a- 
mendamente:

a. Pâinea să fie scutită de TVA 
(amendament admis de comisie) și 
b. Pentru zahăr, gris, mălai, orez, 
paste făinoase, biscuiți, legume și

în dezbaterea Ordonanței de 
Urgență nr. 2/1998 pentru mo
dificarea Ordonanței Guvernului 
nr. 3/1992 privind taxa pe valoa
rea adăugată, în cadrul Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci a 
Camerei Deputaților, deputatul 

;---------- -

Modelul irlandez în
Valea Jiului

în curând, cum s-a precizat la recenta 
întâlnire a dlui Ciumara cu reprezentanții 
disponibilizaților din Valea Jiului, aici se va 
asigura implementarea unui proiect, după 
model irlandez, de parteneriat local vizând 
zonele speciale. De menționat că și 
finanțarea proiectului respectiv se face din 

^resurse externe. (N.T.).

z 
I
I
I 
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE 
RELAȚIILOR EXTERNE AU FOST ATINSE

Nu cu multă vreme în ur
mă, Consiliul județean și-a 
analizat propria activitate pri
vind relațiile externe desfă
șurate în anul care a trecut.

Din informarea prezen
tată cu acest prilej am reținut 
că programul relațiilor externe 
a avut la bază politica promo
vată de conducerea execu
tivă și plenul consiliului de a 
extinde cooperarea externă 
în toate domeniile.

Un aspect esențial al pro
gramului pe 1997 a fost dez
voltarea unor acțiuni de po
pularizare în străinătate a 
județului Hunedoara, ca un 
mijloc important al dezvoltării 
regionale a județului și de 
susținere a prezenței lui pe 
scena politicii regionale euro
pene.

S-a acționat apoi pentru 
dezvoltarea unor partene- 
riate, acțiunile exercitându-se 
prin intermediul "Adunării Re
giunilor Europei", Congresul 
Puterilor Locale și Regionale 
al Consiliului Europei, Pro
gramul "Polis" al Uniunii Euro
pene, prin intermediul parte
nerilor tradiționali: Hamp
shire, Jura, Vaș, Chișinău, 
precum și al unor noi parte
neri, în special membri ai 
"Euro regiunii Dunăre-Mureș- 
Tisa" constituită la sfârșitul 
anului trecut.

Programul relațiilor ex
terne a fost gândit să cuprin
dă o sferă de acțiuni cât mai 
bogate și să răspundă ce
rințelor exprimate de plenul 
Consiliului județean, în tota
litatea sa, acoperind apro
ximativ 500 milioane de lei. 
Cu toate că, în condițiile unui

buget de austeritate, el s-a 
realizat doar în proporție de 40 
la sută - s-a apreciat că, în 
general, principalele sale o- 
biective au fost atinse.

Contactele de parteneriat 
extern stabilite anterior și dez
voltate în perioada anului 1997 
au facilitat organizarea unor 
acțiuni grupate în trei domenii. 
Este vorba de cooperarea sub 
egida Adunării Regiunilor Eu
ropei; cooperarea în cadrul 
unor programe ale A.R.E., Uni
unii Europene și cea cu Con
gresul Puterilor Locale și Re
gionale al Consiliului Europei, 
precum și cooperarea directă 
înter-regională.

in condițiile 
unui buget de 

austeritate
S-a precizat că, odată cu 

aderarea în bloc a 16 județe 
din România în decembrie 
1997 - importanța "Adunării 
Regiunilor Europei" a crescut, 
conducând la o prezență româ
nească activă a 26 de județe. 
Acțiunea s-a concretizat și 
printr-un lobby susținut al jude
țului Hunedoara în această 
direcție, apreciindu-se că țara 
noastră are un câștig major 
printr-o astfel de prezență într- 
un organism european.

Ca și până acum, Adunarea 
Regiunilor Europei a fost "um
brela" sub care regiunile se 
întâlnesc și găsesc cadrul unor 
cooperări directe. în astfel de 
condiții, reprezentanții județului 
Hunedoara au încercat per

manent să atragă atenția unor 
posibili parteneri vestici în do
menii de cooperare prioritare: 
reconversie a forței de muncă, 
social, dezvoltare regională și 
amenajarea teritoriului.

Programul Eurodyssee al 
A.R.E. se desfășoară în jude
țul nostru încă din 1995 și 
permite tinerilor ce au ter
minat o primă formație profe
sională să se perfecționeze 
în regiuni din Vestul Europei 
prin finanțarea majoritară a 
stagiului. Anul 1997 a creat 
posibilitatea ca județul Hune
doara să se integreze aces
tuia, nu doar trimițând stagiari 
în străinătate, ci și devenind 
gazdă pentru stagiari străini.

Desigur, programul rela
țiilor externe din 1997 al Con
siliului județean a fost mult 
mai bogat. Din lipsa fondurilor 
după cum spuneam, el a fost 
realizat doar în proporție de 
40 la sută.

Și acțiunile prevăzute în 
primele trei luni ale lui 1998 
țin cont de bugetul de auste
ritate al consiliului. S-a apro
bat totuși un program pro
vizoriu, minimal și menit să 
permită realizarea unor acțiuni 
prevăzute pentru această pe
rioadă a anului. S-a apreciat 
că județul Hunedoara des
fășoară o activitate susținută 
de relații externe, acestea 
având o importanță reală în 
aprofundarea unor experiențe 
europene ce pot conduce la 
extinderea și îmbunătățirea 
activității Consiliului județean 
și la dezvoltarea economică și 
socială a județului.

Valentin NEAGU

gența se impune pentru al doi
lea caz, nu? Medicii și întregul 
aparat medical mai pot aștepta, 
bolnavii au destulă vreme să se 
vindece, și chiar să moară... în 
acest context este absolut nor
mal ca înființarea, de-acum ce
lebrelor "cabinete", să fie pro
dusul unei Ordonanțe de ur-

fructe proaspete sau congelate să 
se aplice o cotă de 11 la sută și nu 
de 22 la sută cât este prevăzut în 
ordonanță (amendament care nu 
a întrunit votul majorității comisiei, 
urmând să fie reluat și susținut în 
plenul Camerei Deputaților.).

Reconversie pentru 'i
disponibilități j 

cifice zonelor speciale, aici fiind J 
vizate în primul rând turismul cu I 
toate activitățile specifice, cât și | 
cele complementare. Este vorba J 
despre bucătari, cofetari, recep-1 
ționeri, operatori PC, zidari, zu-1 
gravi ș.a. (N.T.). y

în vederea ocupării unei I părți din forța de muncă dispo- 
| nibilizată din mineritul Văii Jiului J aici s-au organizat 35 de cursuri 
Icare cuprind peste 700 de dis- 
|ponibilizați. Aceștia se pregă
tesc în meserii cerute și spe-

Indubitabil, suntem victi
mele unui șantaj de proporții 
pus la cale de indivizi a căror 
menire pe lume și în condu
cerea statului este de a-și 
apăra interesul personal. Me
lodia - lipsită de fundament 
logic și, de altfel stupidă -, pe 
care ne-o fredonează în falset
de câteva zile guvernanții, nu ' gență, iar majorarea salariilor în 
face decât să discrediteze un 
staf politic a cărui verticalitate 
politică dă tot mai mult semne 
de șubrezenie. "Șlagărul" "N- 
avem bani", interpretat cu po
ticneli de guvernanți, a devenit 
o lălăială cu miros de impo
tență administrativ-financiară 
și, mai ales, dovedind o reali
zare și o realitate greu de con
trazis, referitoare la relația 
Guvern-Parlament - două in
stituții care nu par să știe una 
de alta. Sau or fi având drept 
principiu de bază "să nu știe 
stânga ce face dreapta?" Pen
tru că, exact acum când boce
tul "bani" sună de răsună văi
le, intrigă două chestiuni: în
ființarea de cabinete la nivel 
de miniștri, demnitari etc., ca
re vor fi populate de armate 
întregi de funcționari - șefi de 
cabinet, consilieri, secretare 
etc., etc. - ale căror salarii, de 
unde bani, oare?, vor depăși 
considerabil pe cele ale medi
cilor, de exemplu. Așa că omul 
se întreabă prostește: ce e 
mai important în țara asta: 
sănătatea sau servitul cafelei 
cutărui înalt, sau mai scund, 
demnitar sau funcționar? Ur-

domeniul medical să fie o baga
telă. Ciudat, dar în contextul

Două instituțiif

care nu par să 
știe una de alta...

X_______________________ /

nostru demo-biro-cratic se cir
cumscrie perfect. Dar tot în 
aceste vremuri de tânguiri și 
restriște crocodilo-guvernamen- 
tale, Parlamentul își aprobă cu 
seninătate alocarea unei sume 
de zeci de miliarde de lei pentru 
nevoi curente ale parlamen
tarilor care, fapt absolut emoțio
nant, cer să voteze prin cores
pondență... Adevărul este că, 
decât să-i filmeze PRO TV-ul 
dormind creștinește în timpul 
ședințelor cu reviste de inte- 
grame strânse sentimental în 
brațe, mai bine așa, prin cores
pondență... însă nu aceasta e 
problema, ci banii. Mirarea este: 
nu cflmva știe Parlamentul mai 
mult decât Guvernul despre 
bugetul statului? Adică, să cre-

dem că parlamentarii nu citesc 
presa pentru a afla că Guver
nul sughiță de plânsul lipsei de 
bani? E foarte posibil. Altfel l-ar 
fi înțeles mai bine pe ministrul 
Alexandru Athanasiu care re
curge elegant la parșiva meto
dă de scoatere din foc a casta
nelor cu mâna contribuabilului 
prin aplicarea umanului gest 
numit "taxă de solidaritate" 
sau, altfel spus, jupuirea a încă 
unei piei de pe pieptul de ara
mă al românului - chestiune 
dermato-anatomică stabilită de 
Alecsandri. Deci, de la oare
cum simpatica "taxă Băsescu" 
se va trece, treptat sau mai 
rapid, la taxe impuse de fiecare 
minister. Raportând numărul 
ministerelor la veniturile sala- 
riale ale populației, lucrurile 
încep să se lumineze, având în 
vedere soarta contribuabilului 
aflat la un moment dat în si
tuația "fericită" de a nu mai 
avea grija’banilor înțelegând 
austeritatea drept sărăcie de
plină datorită căreia o poate 
sfârși cu viața la propriu, ceea 
ce se poate numi, prin exten
sie, prezumția Guvernului asu
pra unui popor ai cărui membri 
- rând pe rând - nu vor mai 
avea nevoie de medicină și, în 
general, de nimic.

Un ideal care nici nu e prea 
greu de atins în condițiile ac
tuale de către unii indivizi că
rora - vorba lui Jack Lon.don - 
nu le e rușine de propria lor 
nerușinare...

Dumitru HURUBĂ
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Reflecția săptămânii

Intre î nger și
demon

DE LA EROUL 
ROMANTIC LA 

“TATA DE

prietenii să nu se bucure".
Sanai

FAMILIE"
Prezent pe ecran 46 de ani - 

fiind depășit în "longevitate" 
artistică doar de Charles Vanei 
cu cei 59 ani, JEAN GABIN a 
creat o întreagă tipologie de 
personaje, începând cu omul 
simplu de pe stradă și terminând 
cu polițistul și "pater familias" la 
pensie. S-a născut la 17 mai 
1904 în localitatea Măriei - De
partamentul Seine-et-Oise, de
butând în cinema cu "Chacun sa 
chance" (Fiecare cu norocul 
său) - 1930, în regia lui Hans 
Steinhoff.

Prima cotitură în carieră o 
constituie titularizarea în "La 
bandera" (Nopți marocane) -
1935, regia Julien Duvivier, film 
în care Jean Gabin creează - 
pentru prima dată, mitul eroului 
tragic. Primul său succes per
sonal a fost "Pepe-le-Moko" -
1936, în regia aceluiași Julien 
Duvivier, pentru ca în "La gran
de illusion" (Iluzia cea mare) -
1937, regia Jean Renoir, să-și 
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Epistolă către
CORINTENII
DIN DEAL

Puneți degetul la tâmplă 
Și gândiți mai realist - 
Viața nu-i atât de simplă 
Și nimic nu se întâmplă 
Extraexistențialist...

Mai priviți-vă-n oglindă 
Chipul, rânjetul-zâmbit, 
Și, cu mintea-vă bolândă, 
Cereți-vă voi osândă 
Pentru ce ați făptuit...

Nu mai înjurați Guvernul, 
Nu urlați la Demnitari - 
Până vi se rupe sternul 
Cu sloganul tâmp-eternul: 
“• Dați-ne salarii mari!"...

demonstreze talentul și forța 
de interpretare.

După război, schimbă re
gistrul tragic și "La Marie du 
port" (Maria din port) - 1950, 
regia Marcel Carne, îi oferă o 
schimbare fericită, în care parti
tura psihologică îi conferă bune 
condiții de exprimare lăuntrică, 
mai ales în "Des gens sans 
importance" (Oameni fără im
portanță) - 1955, regia Henri 
Verneuil.

în anii '60-70 asistăm la apa
riția "altui" Jean Gabin - mai cal
culat, mai "zgârcit" la vorbă, dar 
mai activ, așa cum a fost în "Le 
soleil des voyous" (Soarele vaga
bonzilor) -1966, regia Jean Dela- 
nnoy sau "Le chat" (Pisica) - 
1970, regia Pierre Granier-De- 
ferre. Ultimul său film, "L'annee 
sainte" (Anul sfânt) - 1976, regia 
Jean Girault. S-a stins din viață, 
la 15 noiembrie 1976, la Paris.

Adrian CRUPENSCHi
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Dumitru HURUBĂ
_____________ —

© O tânără cu un bust 
foarte dezvoltat se plânge me
dicului:

- Doctore, dacă stau drept, 
simt ceva ca o piatră în piept. E 
normal?

- Nu complet, domnișoară. 
| ■ în cazul dumneavoastră ar tre- 
| J bui să simțiți două pietre!

li 
i ■

Mă!, voi credeți că în viață 
E doar cântec și dezmăț?
Că-n economii de piață 
Stați cu mândrele pe brață 
Și cu caprele pe băț?

© Trei tinere aflate la ma- 
.1 ternitate sunt întrebate de medic:

- Când urmează să naști? 
Ia - Pe unu iulie! răspuhd în 
| ■ cor două dintre ele? 

i: 
i:

- Și dumneata, tot pe unu 
iulie?

- Nu, eu n-am fost la petre- 
| • cerea aceea!...
I ■ -------------------------------
' ' © Un membru al comisiei
II de întrerupere de sarcină în- 
| ■ treabă pe o tânără necăsătorită:

1 - Știți cine e tatăl?
’ - Doctore, dacă vă așezați
■ pe un furnicar, de unde puteți

I ■ ști care furnică v-a pișcat?
Culese și prelucrate de

Hie LEAHU

i: 
i:

FARA DUBII

— C/ in inle/e/ia'fuim /leiMtnii —
® "Praful purtat de vântul care se iscă de la neștiință 

va fi curățat numai de ochii minții".
Giami

® "Fii vesel, suferințele sunt, și așa, fără capăt; pe 
când stelele vor împodobi mai departe cerul, alți oameni își 
vor înălța case din cărămizile lutului tău".

Omar Khayyam
® "Pasiunea peste măsură se preface în otravă".

Tuti-Name
® "Poezia e o lumină ce strălucește din cer; de la ea 

cerul și-a luat puterea și nemurirea".
Onkhadi

® "Apărați timpul, că viața nu se dă a doua oară".
Zakani

® "Drumul iubirii e un drum al cărui sfârșit nu se vede; 
în afară de moarte altă ieșire nu există".

Hafez
® "E amărât omul golit de iubire; și cu o sută de 

suflete, fără iubire e mort".
Nezami

Selecție de Hie LEAHU

Pe scara ierarhică a fiin
țelor se pare că omul se află 
undeva între lumină și întu
neric; bine și rău, între înger 
și demon. Pe acest conti
nuum am impresia că ne pu
tem atât de ușor apropia de 
starea ce are o conotație ne
gativă, putem fi răi, negri la 
suflet, putem fi demoni. Și 
oricât ne-am strădui nu vom 
ajunge îngeri ci, cu puțin mai 
prejos de ei, putem deveni 
sfinți. Deși avem falsa im
presie că sfinții se nasc, sau 
sunt pecetluiți de divinitate 
chiar înainte de a se fi năs
cut, trebuie să recunoaștem 
că prin sfântul botez creș
tinesc cu toții suntem astfel 
însemnați, cu toții suntem 
copii ai lui Dumnezeu, El este 
tatăl nostru. Prin urmare cu 
toții putem ajunge sfinți, ba 
chiar mai mult ni se cere să 
fim sfinți pentru că și Tatăl 
nostru este sfânt.

El știe că nu putem fi per- 
fecți, că trebuie să luptăm cu 
partea din noi ce tinde spre 
rău, spre demon. Putem spu-

■ ,, ■ , ■ ---

ne deci: "sfânt nu te naști ci 
devii!" Desigur standardele 
sfințeniei sunt poate mult 
prea ridicate, sau noi le-am 
făcut astfel luând drept etalon 
comportamentul unor oameni 
ce au dorit să ajungă la per
fecțiune într-ale credinței?!

Ca un copil al Tatălui ce 
sunt, eu cred că mi se cere să 
fac mai mult bine decât rău, pe 
cât posibil să ocolesc răul și 
atunci când totuși l-am făcut să 
încerc să fac mai multe fapte 
bune. Să mă străduiesc spre 
bine nu doar să ocolesc răul, 
păcatul, pentru că nu ajunge 
să nu faci rău, ci trebuie să faci 
binele. Obținem binele făcân- 
du-l, nu doar ocolind răul!

Și dacă îmi permiteți, pre
supunând că fiecare om de pe 
pământ s-ar strădui să facă 
doar binele - acceptând și par
tea lui de întuneric - printr-un 
simplu calcul vedem cum încet 
ne-am apropia de lumină.

ina DELEANU

• Despre poetul Ossip 
Mandelstam se povestește că în 
ziua când un tânăr poet venise 
să i se plângă că nu e publicat, a 
început să strige la el: "- Și ce-i 
cu asta? Pe Isus l-au publicat? 
Pe Buddha l-au publicat? Pe 
Socrate l-au publicat?" «Notam 
în septembrie 1990: "Doamne, 
cât de diferit se vede NOUA 
LUME prin gaura tricolorului! De
ar fi un nou Cristos la condu
cerea țării și tot n-ar putea împă
ca milioanele de oameni..." A- 
tunci și acum, constat cu mare 

• tristețe, că multă lume, enorm de 
multă, nu înțelege - ignoranță, 
carențe de cultură? - conținutul

unei simple știri. D-apoi un articol 
de idei? • Ce cumplit e să pierzi 
startul: în slujbă, în cultura gene
rală, în segmentul de viață al unei

•Prin 1851 Schopenhaeur se plân
gea de zgomotele "cu adevărat 
infernale" provocate de trăsurile ce 
treceau pe strada lui din Frankfurt.

1. ■■■ f, H -fFnT-wtaH.nrw.rrâiro 
zile... • întrebarea unui publicist 
care a abordat tema valorii lecturii: 
"Spuneți-mi, dumneavoastră, în 
toate episoadele serialului de tele
viziune "Dallas" - câte sunt: o șută, 
două? -, pe câte personaje le-ați 
văzut citind o carte, ori la scenele 
filmate în interior, câte rafturi de 
cărți, ori doar cărți, ați văzut?"

Schopenhaeur era și un fin muzi
cian, cânta din flaut ("cel mai bun 
prieteh al filozofului"). Pentru noi, 
cei de azi, sensibilitatea filozofului 
poate părea maladivă. • Un ’pui" 
de NOR de PETRU CREȚIA: "De 
ce e-așa de greu să-i ținem până și 
pe nori, cu cerul lor, în triumful 
clipei? De ce alunecă și ei în timpul

nostru, peste atâtea zile unde nu 
mai suntem sau unde niciodată 
nu vom fi?" • Am cunoscut fami
lia B (inginer+ingineră). De câte 
ori îi revăd îmi amintesc de filmul 
lui Antonioni "Deșertul roșu". Ei ar 
trebui să se considere cei mai 
fericiți oameni din lume. Sunt 
sănătoși, au tot ce le trebuie. Dar 
sunt în permanență iritați, le tot 
plouă, doamna tot fumează ca un 
tractorist nervos, nici un vârf de 
cuțit de bucurie nu le condimen
tează existența. Ce folos de căso
iul cu trepte de marmură, ce folos 
de priveliștea amețitoare ce se 
deschide sub geamul lor?

Iile LEAHU

Stilul de viața șî ritmul zilnic al organelor 
___________corpului uman___________

micul dejun este necesară o în
viorare a organismului prin mișcări 
prealabile (gimnastică) în aer curat și 
curățirea minții și sufletului prin 
sentimente de dragoste și gânduri 
optimiste pentru ziua ce urmează.

Pancreasul și splina funcțio-

Fiecare organ al trupului nos
tru prezintă un anumit ritm care, în 
decurs de 24 de ore, atinge o fază 
de vârf de cca 2 ore, în care func
ționează cu cea mai mare efici
ență, urmată de a doua fază de
presivă de refacere și regenerare
a energiei organului respectiv, nează din plin între orele 9-11. 
Cunoașterea acestor ritmuri poate 
determina unele măsuri de îmbu
nătățire a stilului de viață în vede
rea sporirii gradului de sănătate.

Stomacul funcționează cu ca
pacitatea maximă pentru furnizare 
de energii, dimineața, între orele 7- 
9. Pentru a spori buna funcționare 
a acestuia pe lângă compoziția 

, rațională a alimentelor ce conțin
V

Micul dejun, după ora 9, îngreu
nează activitatea acestor organe 
cu efecte negative asupra produc
tivității muncii.

Faza de vârf a activității inimii 
este între orele 11-13. Masa de 
prânz cu depășirea senzației de 
sațietate are efecte negative asu
pra funcționării acestui organ.

între orele 13-15 își intensifică

activitatea intestinul subțire. Obo
seala, moleșeala și scăderea ran
damentului în muncă apar mai 
ales după un prânz copios. Odih
na, siesta devin o necesitate.

Vezica urinară, de o importanță 
deosebită în acțiunea de dezinto
xicare, își intensifică activitatea între 
orele 15-17, după care locul peri
oadei de vârf revine rinichilor. în 
perioada de vârf a vezicii se reco
mandă a se bea ceaiuri, cel mai 
bun, cu efecte curative, este cel de 
urzici moarte, iar între orele 17-19 
efecte deosebite au masajele.

între orele 19-21, circulația 
sangvină funcționează cel mai 
bine, urmată de acumularea ener-

giei între orele 21-23.
Vezica biliară între orele 23- 

1 și, apoi, ficatul între orele 1-3 
noaptea au activitatea cea mai 
intensă. Cinele bogate în grăsimi 
și abundente împiedică buna 
funcționare a acestor organe.

Orele de vârf ale plămânilor 
sunt între 3-5, iar ale intestinului 
gros între 5-7 dimineața.

Printr-un stil de viață în con
cordanță cu ritmicitatea perioa
delor de vârf ale activității orga
nelor corpului uman putem con
tribui la ameliorarea sănătății.

Ing. lacob TRAIAN 
Orăștie

... <

ORIZONTAL: 1) Executantul pios al unor 
sarcini la slujbă; 2) Indicatoare de direcție 
pentru aripi frânte - Naiade cotidiene în 
costume de fulgi; 3) Tandemuri notorii purtate 
pe drumuri - Jucător ghinionist la loteria vieții;
4) Conectată la rețeaua psihotensivă a impre
siilor - Punct de convergență cu poziție certă;
5) File desprinse dintr-o literatură efemeră - 
Contribuția Penelopei la războiul troian; 6) 
Consonantă vibratilă absolutizată muzical - 
Autodemascator al ipocriziei elementare; 7) 
Poetic reflex condiționat la un semnal sonor - 
înregistrat oficial pentru concertul uzinal; 8) 
Moară permanentă de măcinat cuvinte 
(mase.) - Solicitări imploratoare plătite cu 
umilință; 9) Localnic din țara d« dincolo de 
neguri - Neghina pasiunii din lanul obiceiurilor; 
10) Zvâcnirea de săgeată a zveltei căprioare.

VERTICAL: 1) Imobil pentru clinica de boli nervoase; 
2) Formă lexicală de integritate incipientă - Defecțiuni 
critice cu complicații în funcționare; 3) Străvechi cerber 
la porțile meșterilor cioplitori - Drumul străbătut de pașii 
sonori ai gândului; 4) Mod de a realiza o acțiune de 
îndreptare - Efractor de alcovuri cu cheia visurilor; 5) 
Grăunte de vorbă deșertat din sacul curiozității - Pichet 
de graniță la margine de țară; 6) Expert de talie interna
țională în aprecierea valorilor - Conferă simbolic o falsă 
strălucire; 7) Fiongul obișnuit al muncii cojocarilor - Fief
ul tradițional al jucătorilor de golf; 8) Arenă de lux pentru 
performeri volubili - Oglindă aproximativă pentru chipurile 
lumii; 9) Albi imaculați pe șevaletul conduitei - Dar nativ 
al pământului cu utilizări estetice; 10) Articulații ale 
picioarelor sub luminile rampei.

Vas He MOLODEȚ
Dezlegarea careului "DIN AMINTIRI" apărut în ziarul 

nostru de sâmbăta trecută:
1) CALAMITATE; 2) ATOMIZATOR; 3) LICĂR - RATĂ; 4) 

ATON - RĂSAD; 5) TUM - BANALI; 6) ODORAȘ - TIC; 7) RIT - 
TIV-ZA; 8) iNOT-NESAȚ; 9) TĂRĂGĂNĂRI; 10) ALITERAȚIE.

II
II
II
II
II

J \

Controlul poziției:
At> Rb1, Dg6, p:b3șif7 
Negru: Rh8, NgB. p: g7.

Soluția problemei din numărul trecut: |
1. Th5! Re3; 2. Th3 mat ■
1 — Rg4; 2 Dd1 mat '
1 — Rg2; 2 Da8 mat I
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tone, cabină dublă, stare de 
funcționare, tel. 242228 (1423)

• Vând autoturism Lada 
1500, an fabricație 1983, tel.

• Confecționez coroane și (7 
jerbe, la domiciliu. Simeria, A. 
Vlaicu, 29 B, tel. 261695 (41179)

• Societate comercială anga
jează femeie de serviciu. Tel. 
219223 (40806)

O DUCEM DIN RĂU ÎN MAI 
RĂU

ANIVERSARI

• Cu ocazia împlinirii .vârstei 
de 70 ani, fiul loan, din Hune
doara, urează mamei sale Clara 
Bâplea din Pod-Petriși, Vaslui 
"La mulți ani!" (0566)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, Cos- 
tești. Informații tel. 241951, după 
ora 16. (1425)

• Vând garsonieră confort 1, 
parter, la stradă, vizavi de Bise
rica Baptistă, ideal pentru priva
tizare. Deva tel. 620186 (41164)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral, amenajat (tâm- 
plărie aluminiu, gresie, mar
mură etc.) în suprafață de 56 
mp, Deva. Tel. 216247 (41168)

• Vând casă în construcție cu 
atelier reparații auto, teren 
intravilan, apă, gaz, șoseaua 
Călan - Hațeg. Informații 
730396, sat Strei nr. 71 (41166)

• Vând mobilă combinată, 
mobilă bucătărie, dormitor, 
televizor, frigider, mașină spălat 
și aragaz. Tel. 221021 (41127)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, ’posibilități privatizare, 
Dacia. Tel. 624767 (41161)

• Vând casă, Simeria Veche, 
nr. 127, posibilități de privatizare 
(41176)

• Vând apartament trei ca
mere, ultracentral, b-dul Dece- 
bal, bl.23, sc.H, ap. 137, etaj 5. 
Tel. 234553 (40779)

• Vând casă mare, posibilități 
privatizare și Dacia break 1989. 
Tel. 261648 (41182)

• Vând apartament 2 camere 
Deva, Ceangăi, preț 77.000.000. 
Tel. 227829 (41190)

• Vând casă, curte, grădină, 
cu intrare din asfalt, Sulighete. 
Tel. 620872, între 16-20 (40805)

• Vând casă, sat Bacea, 
comuna Ilia, preț negociabil. 
Informații tel. 150, între orele 9- 
15. (3622)

• Vând casă, bucătării, grajd, 
grădină în Cîrnești. Informații 
Ostrov, nr. 104. (9842)

• Vând dubiță Barkas, cu CI 
și VT 1999. Tel. 213756 (4079?)

• Vând Dacia 1310, piese 
schimb, preț 2800 DM, negoci
abil. Tel. 283228 (41178)

• Vând autodubă transport 
mixt dă 7 tone, an fabricație 
1987, stare bună, preț negocia
bil, 38.000.000 lei. Tel. 232675 
(41181)

• Vând Alfa Romeo 33, neîn
matriculată, stare perfectă, sau 
cumpăr talon înmatriculare. Tel. 
058 813809 (41191)

• Vând Ford Sierra 1,6, înma
triculat și rochie mireasă, mări
mea 42. Tel. 217416 (40151)

• Vând Ford Escort 1600 Die
sel, consum 4 I, cu CI și numere 
noi, dubiță Mercedes 306 - 2200 
Diesel, consum 8,5 I, capac = 2 
t, cu CI și numere noi, Dacia 
1300 fabricație 1979 - cu CI și 
numere noi, prețuri negociabile. 
Tel. 212927, 213308 (41195)

• yând urgent Ford Scorpio, 
an fabricație 1986, toate utili
tățile + Ford Scorpio, tamponat 
pentru piese de schimb, 6500 
DM, negociabil. Tel. 233059 
(41199)

092/255665 (0565)
• 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)

• Vând iapă 9 ani, cu mânz 
de 5 luni. Informații Leșnic, 46, 
Belea (2432)

• Vând disc pentru tractor 15- 
30 CP. Bîrsău nr.174 (40801)

• Vând sufragerie stil Ro
coco, excepțională, 11 piese. 
Tel. 213985 (41188)

• Vând telefoane celulare 
Motorola, video playere Sam
sung, impecabile, la jumătate 
preț. Tel. 092 294262, 213045 
(41189)

• Vând porumb știuleți. Infor
mații Igreț Nicolae, Abucea, nr. 
10, com. Dobra (40803)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 092/342629, 092/ 
342628 (OP)

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

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

• Vând două uși pliante, tip 
aluminiu, din Ungaria, de 2/80 
și 1,80/60, Tel. 214848 (1354)

• Vând spațiu comercial, 
Călan, str. Pieței, nr. 1. Informații 
magpzin ABC, tel. 729818 
(0567)

• Vând chioșc aluminiu, 52 
mp, bar plus ABC, negociabil. 
Tel. 054/714050 (0568)

• Vând cazan cu sobă pentru 
încălzire centrală. Brad, tel. 
651423, după ora 17. (0337)

• Vând armă de vânătoare, 
calibrul 16, preț negociabil. Tel. 
656290 (0338)

SCHIMBURI DE 
Iț LOCUINȚE

• Schimb apartament două 
camere tip vagon, plus diferență, 
cu două camere decomandate. 
227896 (40800)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm cu carte de muncă 
soț și soție pentru menaj. Pre
zentarea la sediul firmei din str. 
Andrei Șaguna, nr.4, Deva - luni 
23 februarie 1998, ora 9. Tel. 
219204, 212006 (40777)

• SC Naționala CAR SA - 
societate de asigurări-reasi- 
gurări organizează curs de 
agenți de asigurare (perspec
tivă cu contract de muncă), 
înscrieri și informații supli
mentare la sediul firmei - Deva, 
str.împăratul Traian, bl. 12, sau 
la tel. 217800 (41162)

• Angajăm personal pentru 
magazin alimentar cu pregătire, 
sau experiență în domeniu. 
Vând casă de marcat tip "Elka". 
Tel. 218801, între orele 7-22 
(41171)

DIVERSE

• R.A. Activitatea Orăștie, Piața 
Victoriei 19, tel. 241723, vinde 
prin licitație publică, în data de 
06.03.1998, ora 10, rezervoare de 
oțel de 30.000, 40.000, 50.000, 
60.000 litri. Licitația se va relua în 
fiecare vineri. (1426).

• S.V.M. Romintrade ajută per
soanele disponibilizate cu Ordo
nanța 9, pentru recuperarea 
rapidă a sumei. Relații tel. 
234048 între orele 9-16 (3611)

^COMEMORĂRI

• Se împlinesc 12 ani de la 
trecerea în neființă, la numai 
48 ani, a celui care a fost soț, 
tată, socru și bunic

ZAHARIA PÎCLIȘAN 
din Simeria Veche. îți udăm 
mormântul cu lacrimi și-n veci 

nu te vom uita. (41176)

• Se împlinesc șase săptă
mâni de la trecerea în neființă a 
celui care a fost un om deosebit

I0AN SUSAN
Dumnezeu să-i dea odihnă 

veșnică. Soția Margareta, cum
natul Radu și Jeni.(40798)

• Azi, 21 februarie, se împli
nește un an de la trecerea în 
eternitate a bunului nostru soț, 
tată și bunic

DEMETER LACIPECSI
Un an cumplit în care gân

durile noastre te-au căutat 
neîncetat, fără să te găsească 
decât în amintiri. Dragă LACI 
oriunde ai fi, dragostea noastră 
te va însoți. Familia. (0564)

7

Tragerea S>uper Loto 
“5/40” din 

19 februarie 19 9&

4-28-11

Tragerea “Eypres” din
19 februarie 19 9&

33-25-3-48-41-44

' AGENȚIILE DE PUBLICITATE' 
“CCntâmtIL LIBER"

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

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

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

*BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediul3.C. “MERCUR";

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

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în spațiu! 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

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

Dintre foarte multele lu
cruri nesigure din societatea 
noastră actuală aflată într-o 
tranziție spre nu știm unde și 
nu știm ce, un lucru este cert 
și anume acela că nivelul de 
trai al oamenilor se degradea
ză din ce în ce, coboară de la 
o zi la alta din pricina creșterii 
continue a prețurilor. Pe a- 
ceastă temă - ce, pur și simplu, 
provoacă frisoane nu numai pe 
șira spinării, ci și în gândurile 
tuturor oamenilor - am discutat 
recent cu cetățeni din muni
cipiul Hunedoara, lată ce pă
reri am înregistrat, pe care le 
redăm în continuare cu subli
nierea că le-am consemnat 
aproximativ așa cum au fost 
exprimate.

Preturi tot mai mari
9

Am întrebat-o pe dna Vic
toria Imbarus, șefa unității 
"Comaliment":

- De la 1 Ianuarie încoa
ce au crescut prețurile pro
duselor ce le desfaceți?

- Da. Creșterea taxei pe 
valoarea adăugată ne-a deter
minat să procedăm la așa ceva. 
Dar să știți că unitatea noastră 
desface numai produse proas
pete - aprovizionarea făcându- 
se din două în două zile - și 
practicăm cele mai mici prețuri 
din municipiu.

- La ușa de intrare în u- 
nitate sunt mulți oameni. 
Ce așteaptă?

- Trebuie să sosească ma
șina cu marfă de la "Comtim" 
Timișoara și oamenii așteaptă 
să cumpere produse ieftine - 
picioare, cap de porc, parizer 
ș.a. De fapt aceste produse au 
cea mai mare vânzare.

- Ce vânzare înregis
trează unitatea zilnic?

-în jur de 12-13 milioane de 
lei. în zilele imediat următoare 
plății avansului și salariului - 
câteva doar - atingem și 20 
milioane. Să știți că sporirea 
continuă a prețurilor ne afec
tează și pe noi, cei ce lucrăm în 
comerț. Dacă vânzarea este 
mică și salariile noastre sunt tot 
așa.

0 ducem tot mai greu
La discuția noastră l-am a- 

tras și pe dl Mihai Sava pe care 
l-am întrebat:

- Ce venit aveți, dl Sava?
- Pensia de 600.000 de lei. 

V

- anchetă pe tema nivelului de trai -
- Să înțelegem că vă pa

re rău după vremurile apu
se?

- Nu este vorba de asta. 
Atunci, în Decembrie 1989, am 
sperat că scăpăm nu numai de 
dictatură, ci și de sărăcie. Dar 
uite că de la un an la altul o du
cem tot mai greu, trăim tot mai 
rău.

Cerere și oferta
în alimentara de pe b-dul 

Corvin, una dintre cele mai mari 
din municipiul de pe Cerna, e- 
rau, marți 17 februarie, doar 
câțiva cumpărători. în schimb 
oferta de marfă era foarte bo
gată. Un om de vârstă mijlocie 
se plimba de la o tejghea la alta 
și nu se hotăra ce să ceară.

- Ce-ațl vrea să cumpă
rați?, l-am întrebat.

- Ceva salam, da' când văd 
ce preț are...

- Sunt scumpe.
- Foarte scumpe. Te sperii 

când le vezi.
- Ei, românul nu este 

sperlos din fire.
- Nu a fost, dar începe să 

devină din cauză că prețurile 
sporesc de la o zi la alta. Dacă 
cresc prețurile la produsele 
industriale nu este mare bai, că 
omul poartă ce a cumpărat mai 
de mult, dar este dureros că 
sporesc la alimentele de care 
omul are nevoie în fiecare zi.

- Ne aflăm într-o econo
mie de piață. Cererea șl 
oferta determină creșterea 
prețurilor.

- S-o la dracu' de economie 
de piață - a izbucnit dl P. Cos- 
tache. Pe mine nu mă intere
sează cum îi zicem ci uite, că, 
deși oferta este foarte mare, 
iar cererea foarte mică, măr
furile sunt tot mai scumpe. Ar 
trebui să fie invers.

0 concluzie sau o 

părere?
Un domn care a vrut să-și 

păstreze anonimatul a pus, cum 
se zice, punctul pe i:

- Domnule, din Decembrie 
1989 încoace ni se tot promit 
câte în lună și în stele, dar nu 
se face nimic.

- Avem libertate, demo
crație tot mai multă.

- Ce haznă, dacă trăim din 
rău în mai rău, dacă viața oame
nilor este tot mai întunecată?

Traian BONDOR
--- -----------

Foarte puțin față de costul tot mai 
ridicat al vieții.

- Față de prețul alimen
telor?

- Da, fiindcă prețurile celorlal
te produse - industriale, cum li se 
zice - nu mă interesează pentru 
că de mulți ani n-am cumpărat 
așa ceva. Nu-mi permit. Dacă un 
pui nu mai mare decât pumnul 
costă 25.000 lei vă dați seama 
cum trăim. Dar nu numai prețurile 
cresc, ci și cheltuielile de întreți
nere la bloc, taxele la telefon, tele
vizor ș.a. O ducem tot mai greu de 
la o zi la alta. Cei din fruntea țării 
ne-au promis că vom trăi mai bine 
votând, în 1996, schimbarea. Ne
am convins că ne-au mințit.

Oamenii n-au bani și nici 

speranțe
în unitatea de desfacere a 

legumelor și fructelor nr. 12 am 
discutat cu dl loan Bărăscu, șeful 
acesteia.

- Lucrez de mulți ani în co
merț - ne-a spus interlocutorul - 
dar o vânzare atât de puțină ca 
in momentul de față n-am înregis
trat niciodată.

- De ce este vânzarea 
mică?

- Fiindcă oamenii n-au bani. 
Sigur că au cheltuit mult cu săr
bătorile de iarnă și acum trăiesc 
de la avans la salariu și de la o 
pensie la alta.

- Cumpărători, cum ve
dem, nu prea sunt.

- Oamenii nu cumpără decât 
strictul necesar - cartofi, ceapă, 
făină - și în cantități mici. Au bani 
foarte puțini și ceea ce este mai 
trist, n-au nici speranțe să o 
ducă mai bine.

Nostalgie?
Dl Aurel Safta a fost foarte 

tranșant în discuția ce am avut-o 
împreună.

- Domnule, vă spun sincer că 
în ultimii opt ani n-am cumpărat 
absolut nimic în afară de mân
care - ne-a spus.

- Deci, de pe vremea celui 
împușcat n-ați mai cumpărat 
îmbrăcăminte, încălțăminte 
ș.a.?

- Nu. Toată pensia se duce 
numai și numai pe alimente. Noro
cul meu este că am și o mică gos
podărie în comuna Băița unde mai 
cresc câte ceva - păsări în special. 
Am calculat că numai pâinea mă 
costă 100.000 lei pe lună.

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

se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, 
la factorii poștali, la firma RODIPET, în 

numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOU 

RĂMÂNEM Al 
DUMNEAVOASTRĂ.

. ------------- l

J
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Azienda leader nella produzione di piccoli 
elttrodomestici ricerca per il nuovo stabiiimento di 
Orăștie un direttore di stabiiimento e produzione.

Condizioni:

A firm leader în electrodomestics industry looks for 
a manager for works and production to run its new 

factory in Orăștie.

■ eta max. 35
■ lingue italiana o inglese fluente
■ titolo di studio: ingegnere (titolo preferenziale)
■ aver maturato esperienze nella direzione del personale
■ conoscenza PC, Internet, AS400 (titolo preferenziale), 
trattamento economico.

Compiti: il direttore avra il compito di
• assumere personale;
• gestire documenti doganali e di trasporto;
• gestire la produzione, garantendo;

■ standard produttivi prefissati
■ efficienza del personale
■ capacita organizzative
■ motivazione del personale

La societa offra:
■ un posto attrattivo di lavoro
■ un stipendio sopra la media
■ auto aziendale
■ la possibilita di sviluppo professionale in una struttura 
occidentale.

Inviare Curriculum Vitae in italiana o in inglese e una foto a : str. 
Libertății Nr. 9, 2600 Orăștie, fino il 03.03.1998. Si deve indicare anche 
il numero di telefono dove Vi possiamo rintracciare.
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' SUCURSALA TIMIȘOARA
Piața Unirii, nr.3, 1900 Timișoara, TeL 130869, 134731, fax: 133343, telex 71/327

Vindem urgent

200 vaci si juninci gestante rasa Holstein 
olandeze (pedigree) a doua și prima gestație. 

Informații la tel. 056/130869, 134731.

Conditions:
■ age maximum 35 years
■ Italian or English fluent
■ scholastic title: engineer (preferably title)
■ having a mature experience on personnel management
■ PC knowledge. Internet, AS 400 (preferably title), 
economic treatment.

Tasks: the manager will have the tasks:
• to hire personnel
• to administrate the custom and transportation documents
• to administrate the production, assuring;

■ preventive productive standard
■ personnel efficiency
■ organizing capacity
■ personnel motivation

The society offers:
■ an attractive job
■ a salary over the average
■ a firm's property automobile
■ the possibility of professional development in an 
occidental structure.

Curriculum vitae in Italian or English and photo to be sent to: str. 
Libertății Nr. 9, 2600 Orăștie, until 03.03.1998. A contact phone 
number to be indicated.
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W/VDF PREPARATE SI CONSERVE DIN CARNE
fără adaos comercial

prin magazinele sale din Deva, Hunedoara, Brad, Hațeg și Călan. 
Nu ezitați să cumpărați acum 

mai ieftin și mai bun!

ir

Organizează
Concurs (examen) pentru 

ocuparea postului de 

Secretar
al Primăriei municipiului Hunedoara, in ziua 

de 11 martie 1998, ora 10, la sediul primăriei.
Condițiile minime obligatorii de participare 

Ia concurs (examen) sunt:
a. cetățenia română;
b. studii superioare juridice sau adminis

trative;
c. vechimea în specialitate: 5 ani;
d. apt din punct de vedere medical;
e. domiciliul stabil în municipiul Hunedoara.
Nu vor fi admise la concurs persoane care au 

suferit condamnări penale sad care au avut 
desfăcut contractul de muncă din vina lor.

Informații și tematica concursului (exame
nului) se vor primi de la Primăria municipiului 
Hunedoara, camera 21, unde se va depune și 
dosarul cu actele cerute de lege, până la data de 
9 martie 1998, ora 14.

Informații suplimentare 
la telefon: 054/713766

- Băuturi ricorhoire fn butelii da plaatio da O.6; 1,5 al 2 litri ■

bc TRflNSILVflNIfl aENERflL IMPORT-EXPORT SRlI 
|angajează pentru depozitul din Deva: 
I

I
] CONTABIL ȘEF
■ Condiții: - studii superioare economice, |

- experiență în domeniu,
- garanție materială. 
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Spitalul CF Simeria
Organizează, in termen de minim 15 zile 

de la data apariției in ziar, concurs 
pentru ocuparea postului de 
Șofer Autosanitară II 

Condiții de participare:
3 5 ani vechime ca șofer;
3 permis de conducere cat. B și C pro

fesionist.
Informații privind participarea la concurs și 

tematica - la sediul unității din Simeria, str. 
Avram lancu, nr. 26 sau la telefon 260681.

V--------------------- --------------- ■■ ---------------

Societate comercială

Banca TRANSILVANIA" SA
Sucursala Deva

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 42, 
jud. Hunedoara, organizează: 

Concurs

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL
ROM 30*

VODCĂ 30* 
/RACHIU ALB 25* 

lefilor cireșe negre 20

CREDIT BANK DEVA
Vinde la licitație publică, ce va avea loc în data de 

24.02.1998, la sediul Credit Bank, bd. Decebal, bl. 8 parter: 
utilaje tâmplărie;
camion IFA, an fabricație 1987; 
autocamion tip GAZ, an fabricație 1993; 
mașini de tricotat, surfilat și încheiat.

Informații suplimentare la telefon 211853 sau la sediul 
^ Credit Bank Deva,

® 
®

®

Spă minerală BIBOKȚENI 1,5 L |

Utilizarea calculatorului (WORD, EXCEL); 
Capacitate de lucru în echipă;
Rezistență la stres, orar de lucru prelungit; 
Experiența în domeniul bancar și cunoașterea limbii

pentru ocuparea postului de economist în cadrul 
Departamentului Credite.

CERINȚE:
✓
✓
✓
✓

engleze constituie un avantaj.
Vă oferim ocazia de a lucra în cadrul unui program 

internațional, un bun prilej de dezvoltare a carierei printr-un 
sistem structurat de instruire profesională.

Cei interesați sunt rugați să depună CV și o scrisoare de 
^intenție la Biroul Personal al Băncii pănă la 26 februarie 1998.

Hârtie igienică S 
'•“Zărnești M

Petrești R
Prundul Bărgăului ■

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

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

Zărnești
V ✓
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PENSIONARII TREC U MIȘCĂRI DE PROTEST
Ședința Comitetului jude

țean al Partidului Pensionarilor, 
desfășurată joi la Primăria 
municipiului Deva, a adus în 
prim plan situația dificilă în care 
a ajuns cea mai mare parte a 
oamenilor de vârsta a treia, 
înrăutățirea condiției de trai a 
acestei categorii sociale, s-a 
spus încă de la începutul 
dezbaterilor, îi va determina pe 
pensionari să treacă la măsuri 
de protest, prin pichetarea 
prefecturilor din județe și a 
sediului Guvernului. Pensionarii 
nu mai trebuie să facă o altă 
grevă întrucât foarte mulți sunt 
de ani de zile în greva foamei, 
în cadrul intervențiilor de joi cei 
mai mulți vorbitori și-au 
exprimat nemulțumirea față de 
fenomenul de nivelare a 
pensiilor din anii de după 89, 
când s-a ajuns la o situație 
anormală. Cei care au ieșit la 

pensie în urmă cu 5-10 sau mai 
mulți ani, beneficiază de o sumă 
ce nu depășește 35-40 la sută 
din cuantumul unei pensii acor
date în prezent. Un exemplu, 
oarecum șocant, a fost dat de 
președintele interimar al PP din 
România, dl George Munteanu, 
care a precizat că, deși a rămas 
la pensie de la Institutul de 
Istorie și Teorie Literară "G. 
Călinescu” al Academiei 
Române, unde a lucrat ca 
cercetător, pensia domniei sale 
este mai mică decât a unei 
femei de serviciu de la aceeași 
instituție care a rămas la pensie 
de curând.

PPR intenționează să for
țeze Executivul și Parlamentul, 
prin acțiunile de pichetare a 
acestora, pentru a promova 
noua Lege a pensiilor, o lege 
bazată pe alte principii decât 
cele actuale când totul s-a 

judecat la grămadă. Dl 
George Munteanu a precizat 
că aceste acțiuni vor fi 
declanșate începând cu 
lunile aprilie-mai a.c.

“Nu ne face plăcere să 
trecem la astfel de măsuri, 
dar nu avem altă soluție. în 
loc să ne creștem nepoții, să 
avem cât de cât un trai liniștit 
după ce am muncit o viață de 
om am ajuns să fim 
disprețuiți pur și simplu. Este 
dramatic că noi oamenii de 
vârsta a treia am ajuns o 
povară pentru copiii noștri. 
Nu cerem prea mult, ci doar 
să avem o viață omenească”, 
a mai precizat, printre altele, 
președintele interimar al PPR 
prezent joi la ședința Con
siliului județean al pensio
narilor de la Deva.

Corne! POENAR

r UNIFICAREA LIBERALĂ - MOMENT IMPORTANT 
ÎN VIAȚA POLITICĂ ROMANEASCĂ

Dezbaterile la întâlnirea cu 
ziariști de la sediul PNL al 
Organizației județene Hune
doara s-au axat, în principal, pe 
ideea unificării mișcării liberale 
din România. Vorbind despre 
această necesitate, liderii PNL, 
prezenți la conferința de presă 
de ieri, au apreciat că 
unificarea în cadrul partidelor 
liberale se va face prin 
absorbție și nu prin alternativa 
federației liberale propusă de 
Viorel Cataramă.

Unificarea mișcării liberale 
în jurul unei singure sigle, în 
speță a PNL, este considerată 
forma cea mai eficientă. în 
acest sens în 28 februarie a.c. 
va avea loc Consiliul Național al 
PNL - precedat de ședințe ale 
birourilor organizațiilor din teri
toriu, care, probabil, va aduce 

noutăți în unificarea forțelor 
liberale.

Tot în aceeași dată va avea 
loc și Consiliul Național al PAC 
care va supune atenției 
membrilor săi protocolul cu PNL

J tumnjA 
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ce vizează unificarea prin 
absorbție.

De asemenea, un alt punct 
important al discuțiilor l-a 
reprezentat poziția organizației 
județene a PNL față de mișcările 
sindicale de protest din sectorul 
sanitar. în opinia liderilor PNL 
actualul sistem de salarizare în 
sănătate este inacceptabil 
având în vedere importanța 

prestațiilor personalului me
dical. Referindu-se la sectorul 
sanitar nu se exclud, încă de 
la începutul săptămânii 
viitoare, o serie de demisii în 
cadrul medicilor. S-au mai 
făcut referiri la actualul stadiu 
al reformei, care din păcate 
bate pasul pe loc, la 
raporturile dintre PNL și 
partidele din actuala coaliție 
guvernamentală.

în finalul conferinței de 
presă s-au purtat discuții pe 
tema demisiei ministrului de 
finanțe, a actualelor diver
gențe de opinii dintre doctrina 
liberală, programul de 
reformă propus de PNL și 
ceea ce se întâmplă de fapt în 
realitate, în sfera economico- 
socială.

Corne! POENAR
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Anul 1997 va rămâne în 
amintirea colectivă a Văii Jiului 
ca anul marii disponibilizări. 
Numărul salariatilor regiei a 
scăzut de la 45.834 la 23.600 
de persoane, activitatea 
continuând doar în baza unui 
amplu proces de redistribuire 
a personalului auxiliar spre 
fronturile de lucru. Anul 1998 
va înregistra noi disponibilizări 
de personal sub imperiul unor 
reorganizări tehnice și 
tehnologice. Privind producția, 
pe primele opt luni ale anului 
1997 s-au extras 4,425 
milioane de tone de cărbune, 
cu un ritm mediu de 26.000 de 
tone pe zi. După valul 
disponibilizării, producția zilnică 
a scăzut la cca. 16.700 de tone 
pe toată durata trimestrului IV 
al anului trecut. în luna ianuarie 
a.c., nivelul producției zilnice a 
atins valoarea de 17.900 de 
tone, iar în februarie se 
preconizează o medie de 
19.500 de tone de cărbune 
zilnic.

Diminuarea de personal pe 
fondul reducerilor de posturi a 
generat o ameliorare a 
randamentului extracției de la 
0,96 tone cărbune/post la 1,13 
tone/post în trimestrul IV 1997 
și 1,2 tone/post în prezent. S-a 
înregistrat și o creștere a 
ponderii folosirii unor tehnologii 
moderne în exploatare, la 
extracția prin complexe 
mecanizate procentul crescând 
de la 18,7 la 25,6 la sută din 
totalul activității.

Pierderile pe care acti
vitatea regiei le-a generat în 
1997 se ridică la 1228 de

ÎNCHIDEREA DE MINE VA 
ÎNCEPE ÎN LUNA MAI A.C.

Conducerea RAH Pe
troșani a anunțat finalizarea 
listei cu exploatările miniere ce 
vor face obiectul unor con
servări sau închideri datorate 
sistării activității de exploatare, 
în 1998 vor fi închise două 
mine. Este vorba de E.M. 
Petrita Sud și E.M. Câmpul lui 

miliarde de lei. La acestea se 
adaugă 638 de miliarde de lei 
amenzi și penalități pentru 
întârzieri de plată, 426 de 
miliarde credite și 217 de 
miliarde reprezentând alte 
cheltuieli angajate, astfel încât 
obligațiile financiare ale regiei 
se ridică la cca. 2500 de 
miliarde de lei. Vorbitorul a 
arătat că începând cu 
trimestrul IV 1997 s-a 
înregistrat un progres al 
indicatorilor economici. S-a 
făcut simțită o creștere a 
productivității muncii cu 41,8 
procente între august 1997 - 
ianuarie 1998. De asemenea, 
cheltuielile la mia de lei 
producție marfă au ajuns în 
această lună la 1642 de lei 
față de 1700 de lei cât era 
anul trecut și de 2670 de lei 
în 1996.

Bugetul de venituri și 
cheltuieli al regiei pe 1998, s- 
a declarat, a fost proiectat în 
ideea stabilirii unui raport 
onorabil între talerele 
balanței. S-a preconizat o 
creștere a veniturilor cu 9,81a 
sută, printr-o activitate mai 
bine strunită, ponderea 
fondurilor bugetare urmând 
să scadă de la 45,8 la 23,3 
procente din totalul intrărilor 
financiare. S-a mers, în 
stabilirea bugetului, pe 
reducerea cheltuielilor printr- 
o creștere a productivității 
muncii cu 65,4 procente, de 
la 170,7 la 221 tone/per- 
soană, în timp ce cheltuiala 
făcută la 1000 de lei producție 
marfă va trebui să coboare la 
1500 lei.

Neag. Ambele procese de 
închidere a exploatărilor vor 
începe în luna mai. Tot în anul 
acesta, în planul de 
restructurare a regiei sunt 
cuprinse și acțiuni de sepa
rare și desprindere a unor 
activități auxiliare. (A.S.)

(Urmare din pag. 1)

zice că a văzut-o chiar în ziua 
morții pe vârstnica femeie 
alergând prin ogradă de frica 
unui topor ridicat asupra ei de 
un bărbat. Din localitate au 
plecat mai multe sesizări către 
poliție și Parchet, care au 
hotărât deshumarea cada
vrului pentru a se afla cauza 
ce a dus la deces. La operația 
respectivă au asistat și cei doi 
preoți, dnii loan Boldor și 
Valentin Pleșa -, pe care i-am 
întrebat dacă socotesc că au 
procedat bine efectuând 
înhumarea fără actele legale. 
Ne-au răspuns:

- Am considerat că nu este 
bine să lăsăm moarta 
neîngropată până după 
Revelion. Greșeala noastră 
este că am crezut-o pe 
Minodora cu privire la acte.

Am abordat-o și pe 
Minodora Simedrea care ne-a 
răspuns:

- Mătușă-mea a murit din 
cauza multelor afecțiuni de care 
suferea. Era bolnavă de inimă, 
de ficat, de rinichi etc.

ii»
Poluanții gazoși analizați în 

perioada 9-12 februarie a.c. 
(dioxid de azot, dloxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au prezentat 
pentru această perioadă valori 
medii și maxime care s-au 
încadrat în limitele admise 
prevăzute de calitate a aerului, 
valorile maxime s-au înregistrat în 
data de 15.02.’98 în zona 
Hunedoara pentru dioxldul de 
azot și la data de 12.02.'98 în zona 
Paroșeni pentru dloxidul de sulf.

Pulberile în suspensie 
(aerosoli) au avut valori medii 
care s-au încadrat în limita 
admisă de 0.15 mg/mc aer/24h, la 
toate punctele de control din 
județ. Valoarea maximă s-a 
înregistrat în zona Deva în ziua de 
13 februarie șl a depășit limita 
admisă menționată.

Pulberile sedimentabile au 
continuat să prezinte depășiri ale 
limitei admise de 17.0 gr/mp/lună 
în zonele Teliuc de 9.6 ori și în 
zona Chișcădaga de 6.6 ori.

Valorile radioactivității beta 
globale și ale dozei gama 
absorbite s-au menținut în limitele 
de variație ale fondului natural 
pentru toți factorii de mediu 
analizați: aer, apă de suprafață, 
apă potabil? și sol.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal de

MORTUL A FOST SCOS DIN GROAPĂ
înlănțuit mai multe încălcări ale 
acesteia. Cercetările noastre vor 
duce la stabilirea tuturor 
vinovaților care, fără doar și 
poate, vor răspunde pentru

faptele lor. Privind rezultatele 
deshumării până vom ajunge 
la date certe durează. Poate 
săptămâni sau luni.

Cel ce a condus operația de 
deshumare, procurorul loviță 
Băcean, ne-a declarat:

- Este un lucru cert că nu 
s-a respectat legea, s-au

la unitățile de extracție și 
prelucrare a cărbunelui au 
pentru perioada amintită o 
valoare medie de 1411.0 mg/l 
și o valoare maximă de 1990.0 
mg/l, înregistrată la data de 
10.02.1998. Față de perioada 
anterioară rezultă o reducere a 
materiilor în suspensie pe răul 
Jiu cu 208.0 mg/l pentru 
valoarea medie și cu 839.0 mg) 
I pentru valoarea maximă.

Analizând valorile medii 
ale indicatorilor de calitate a 
aerului pe luna ianuarie 1998 
în comparație cu valorile lunii 
decembrie 1997 au rezultai 
următoarele: în cadrul limitei 
admise pentru dloxidul de azot 
se constată creșteri nesem
nificative în zonele V. Jiului, 
Călan și reduceri în zonele 
Deva, Hunedoara și Chiș
cădaga. La dioxldul de sulf s- 
au constatat creșteri ne
semnificative în zonele Deva, 
V. Jiului, Călan și Chișcădaga 
și reduceri pentru zona 
Hunedoara. Pulberile în 
suspensie au crescut în zonele 
Mintia - Deva, Hunedoara, V. 
Jiului și Chișcădaga și s-au 
redus în zona Călan. Pulberile 
sedimentabile au crescut în 
zonele Mintia - Deva, V, Jiului, 
Orăștie, Baru Mare șl au fosl 
mai reduse în zonele 
Chișcădaga și Hunedoara.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

li "PATRIA” - DEVA:
Alien 4 - Renașterea (20-26 feb.); 
W “FLACĂRA” HUNEDOARA: 

Șapte ani în Tibet (20-23 feb.); 
Asasinii (24-26 feb.);
'<• “PARÂNG” PETROȘANI: 
Un comando buclucaș 
(20-23 feb);
Obiectiv final: Președintele 
Statelor Unite (24-26 feb);

Idolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor 

\Jn tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări._________

“CULTURAL” LUPENI:
Ce-am avut și ce-am pierdut 

(20-23 feb.);
Un comando buclucaș

(24-26 feb.);
“ZARAND” BRAD:

George, trăsnitul Junglei 
(20-23 feb.);
Șapte ani în Tibet (24-26 feb.); 
"tf “PATRIA” ORĂȘTIE: 

Teoria conspirației (20-23 feb.); 
George, trăsnitul junglei 

(24-26 feb.);
’«• “DACIA” HAȚEG:

Twister (20-23 feb.);
Teoria conspirației
(24-26 feb.);

"LUMINA” ILIA:
Batman și Robin (20-22 feb);

20 FEBRUARIE
8130 lei
4469 lei
6388 lei

13311 lei
5541 lei
1333 lei
454 lei
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