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Prefectura județului Hunedoara dorește să aducă la 

cunoștința locuitorilor județului Hunedoara că, prin H. G. 
nr. 65 din 9 februarie a.c., anul 1998 a fost declarat an 
jubiliar, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Revoluția 
din anul 1848, iar ziua de 24 februarie a acestui an jubiliar 
a fost declarată ZIUA TRICOLORULUI. Arborarea 
drapelului național în ziua de 24 februarie reprezintă un 
gest de recunoștință din partea județului față de cei care 
au luptat în Revoluția din anul 1848 și conferă notă 
sărbătorească proprie acestui eveniment.
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Aproape că nu este 
prezență la un post de 
televiziune, de radio sau în 
presa scrisă, a unui lider - fie 
ei politic, sindical sau 
reprezentând societatea 

" civilă ■ care să nu ne aducă 
la urechi o sintagmă foarte 
dragă inimii acestor potentați 
dar aproape indiferentă marii 
majorități: clasa politică 
românească.

Exită intr-adevăr o clasă 
politică românească și ne 
îndreptățește ea s-o in
vocăm la fiecare pas? Mă 
îndoiesc.

Clasa politică este într-o 
democrație autentică ceva 
exponențial pentru societatea 
căreia îi aparține. Este mo
torul principal care împinge 
înainte acea societate. A făcut 
societatea românească pașii 
decisivi înainte, după 1989, 
sub înrâurirea bine făcătoare 
a unei autentice clase 
politice ? A făcut, dar mult 
prea timizi față de ceea ce ne 
îndreptățeau să așteptăm cei 
mai mult de 8 ani trecuți de la 
Revoluție. Avem implantați 
germenii reformei economice 

''TRIMIS in .judecată 
PENTRU 3728 DC

.. iiiBRtMSmi!1 Jiu,
Recent, Judecătoria Petroșani a soluționat 

o cauză mai complexă, în care inculpat a fost 
Grigore Pătruică. Acesta a inițiat un joc de 
întrajutorare la care au participat peste 3700 
de persoane din zona Văii Jiului.

în decursul mai multor ani, oamenii au 
depus la joc sume între 20.000 și 40.000 de 
lei. Dosarul a stat în cercetările poliției și 
parchetului până spre sfârșitul anului trecut, 
când a intrat pe rol la judecătorie.

Grigore Pătruică a fost trimis în judecată 
pentru 3728 de infracțiuni de înșelăciune în 
convenții. Se pare dă numărul celor care au 
câștigat a fost foarte mic. Cu toate acestea, 
numărul cetățenilor participant la joc și care au 
răspuns citației judecătoriei a fost în jurul a 20. 
Mai mult chiar, nici cei 20 nu s-au constituit toți 
în părți civile.

Banii disponibilizați din contul societății au 
rămas. Este vorba de 50.000.000 de lei, un 
apartament și un autoturism ARO. De 
menționat că acestea erau la nivelul anului 
1994.

Până la urmă, acestea s-au confiscat în 
yavoarea statului. ( V.NEAGU).____________  j

■

și economiei de piață. îi avem 
și pe cei ai reformării 
structurilor societății. Aici 
avem mult mai mult decât ne
ar fi fost necesar ■ structuri 
paralele și birocratizarea cu 
ghiotura a societății.

Ce nu avem? Ce-i mai 
important - eficiență. în 
consecință, fenomenele 
sociale negative moștenite 

SINTAGMA DESUETA
de la regimul politic pe care 
i-am abandonat în 1989 s-au 
acutizat iar gama ior s-a 
diversificat. Pot fi invocate în 
sprijinul acestei afirmații 
multe asemenea fenomene. 
Vom invoca doar sărăcia 
cumplită în care se zbate 
majoritatea populației țării și 
stadiul criminalității. L or H se 
înscriu puzderie de alte 
fenomene pe care România 
fie că ie avea în germene, dar 
nu ie recunoștea, fie altele 
absolut noi, cum este traficul 
și consumul de droguri.

La contracararea aces
tora și ia regenerarea 
globală și sectorială a 
societății ar fi trebuit să 
conducă acțiunea clasei 
politice românești dacă ea ar 
exista cu adevărat.

\ 4

i,

'X 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Z Greva în învățământ1
Așa cum s-a stabilit prin Rezoluția 

Consiliului Național al Federației Educației 
Naționale (F.E.N.) din 13 febr. 1998, astăzi 
(25 feb.) membrii F.E.N. intră în grevă de 

| avertisment. Lor li se alătură întreg 
personalul din învățământ, care, timp de 
două ore (între 11,00 și 13,00), va înceta 
orice activitate. Principala revendicare se 
referă la un nou sistem de salarizare, care 
să ducă la dublarea salariului de încadrare. 
(G.B.)
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AMBASADORUL OLANDEI NE

Ieri la Prefectura județului 
a avut loc un simpozion 
dedicat "Zilei Tricolorului 
Românesc”. Inițiată de gazde 
și Consiliul județean, 
manifestarea a adus în 
atenția celor prezenți o 
seamă de elemente legate de 
existența în timp a mărețului 
stindard al tuturor românilor.

La simpozion au participat 
reprezentanți ai Prefecturii și 
Consiliului județean, ai unor 
instituții județene și locale, 
unități militare, veterani de

O clasă politică exponent 
ai societății eficiente se 
naște pe structuri doctrinare 
validate de e voiuția 
societății, respectiv partide 
politice, și se înnobilează cu 
atributul eficienței prin liderii 
acestora. A vem noi lideri de 
înaltă ținută în fruntea 
structurilor politice, pe care 
să se dezvolte clasa 

politică? Mi-e greu să-i 
recunosc în cei ce au 
generat guvernările de după 
1989, începând chiar cu 
partidul exponențial pentru 
actuala guvernare de la care 
noi am așteptat renașterea 
națională, am numit 
P.N. T.C.D. Cât mai este ei de 
național prin alianțele și 
compromisurile pe care le-a 
făcut, cât mai este țărănesc, 
este poate partea iui cea mai 
bună, deși nu știm prea bine 
unde o să ne ducă “restitu
tio in integrum". Democrația 
creștină este ceva de 
împrumut ia ei, dar dacă ne 
rezumăm la democrație, 
intoleranța de care au dat 
dovadă liderii săi în ultimele 
luni mai e de discutat.

Liderii liberali de toate

• FLAJH b

J Debut de stagiune teatrală
Mâine, 26 februarie a.c., va debuta la 

Casa de cultură din Deva stagiunea 
permanentă a Teatrului de Stat din Arad. 
Spectacolul de la ora 11- „Cătălin cel Drept 
și Iepurașul înțelept" - este dedicat copiilor, 
iar piesa lui T. Mușatescu - „Vârstele 
dragostei", cu începere de la ora 18.00 - se 
adresează preponderent adolescenților (dar 
și celorlalte categorii de vârstă). (G.B.)
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război, invitați și gazetari din 
presa centrală și locală. Au 
prezentat comunicări Rodica 
Andruș, loachim Lazăr de la 
Muzeul județeah, Vasile 
lonaș, directorul Arhivelor 
Statului, Dorin Crișan, 
Inspectoratul școlar, și 
Dumitru Susan, veteran de 
război.

S-a apreciat că tricolorul 
dăinuit în istorie, atât în

Valentin NEAGU 

a

(Continuare în pag. 8)

nuanțele pe care și i-a luat 
ca aliați ia gu vernare nu pot 
ajunge ia un consens nici 
în șapte ani. Cât îi privește 
pe democrați, recent 
demisionari de ia gu
vernare, orgoliile sau mai 
bine-zis țâfnele care-i 
macină nu vin de ia partid, 
ci de ia liderii săi. Germenii 
intoleranței se află în sânul 
său și pornesc de la setea 
de putere, o putere care să 
nu mai fie împărțită cu 
nimeni.

Cât despre principalul 
partid al opoziției, P.D.S.R., 
nici liderii săi n-au fost în 
stare să mențină unitatea 
partidului. Falia care i-a 
despărțit în două, în 
conservatori și reformiști, 
este, de fapt, una 
doctrinară. S-a delimitat 
liberalismul de o ipotetică 
sociai-democrație.

Se poate cristaliza și 
dezvolta în jurul unor 
asemenea exponenți - 
partide sau lideri - o 
autentică clasă politică 
românească ? Mă îndoiesc. 
La astfel de “umbră” 
înflorește mal degrabă 
impostura. Să nu disperăm 
însă. Timpul e înainte, ca și 
speranța.

Ion CIOCLEl

• La oftalmolog:
- In fiecare dimineață 

vă puneți în ochi din 
aceste picături!

- Pe stomacul gol, 
domnule doctor?

Atenție la incendiile de pădure!
Având în vedere temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă 

și deficitul accentuat de precipitații s-au creat condiții deosebit de favorabile de 
declanșare a unor incendii de pădure, cu consecințe economice și ecologice 
foarte grave. Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, se interzice aprinderea 
resturilor vegetale de pe terenurile agricole, fânețe sau pășuni situate în apropierea 
fondului forestier de stat sau în proprietate privată.

Nerespectarea dispozițiilor prevăzute în Codul Silvic atrage după sine 
răspunderea contravențională sau penală, după caz, urmând ca pagubele produse 
fondului forestier prin incendiere să fie suportate de către cei vinovați.

 Direcția Silvică DEVA

VIZITEAZĂ JUDEȚUL
__________________________t_____

Timp de două zile s-a aflat 
în județul Hunedoara Excelența 
Sa Cornello Mario Massimo 
Hubertus Roberto van Hans 
Wijckdjonge, Ambasadorul 
Regatului Olandei la București.

în cursul zilei de luni, 23 
februarie a.c., înaltul oaspete 

în municipiul 
unde a vizitat 

Comercială 
S.A. și Castelul 

s-a aflat 
Hunedoara, 
Societatea 
„Siderurgica" 
Corvineștilor.

în aceeași zi a avut o 
întâlnire la Prefectura județului, 
iar seara, Prefectura și Centrul 
de Afaceri „Transilvania” Deva 
au organizat, la Hotelul 
„Decebal”, un cocktail în 
onoarea sa.

Au participat conducători de 
întreprinderi și instituții, oameni 
de afaceri, reprezentanți ai unor 
organizații nonguvemamentale, 
ziariști.

Ambasadorul Olandei la
București - Doctor Honoris

Causa al Universității Petroșani
Ambasadorului Olandei la 
București, Excelența Sa 
Cornello Mario Massimo 
Hubertus Roberto van Hans 
Wijckdjonge, i-a fost conferit 
titlul de Doctor Honoris 
Causa al acestei instituții de 
învățământ superior.

în cadrul unei festivități 
speciale, organizată la Uni
versitatea Petroșani, în pre
zența reprezentanților la vârf ai 
Prefecturii județene, Consiliului 
județean, Primăriei Petroșani, 
a Senatului Universității, a unei 
numeroase asistențe,

A
Il’H î,1

- Vă rugăm die director 
general al Direcției Generale 
a Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de 
Stat a județului Hunedoara 
să vă referiți succint la 
principalele atribuții ce revin 
instituției pe care o 
conduceți și organelor sale 
de specialitate.

- Exprimat sintetic, rolul 
DGFPCFS este acela de a 

^ntervfu cu dl ec. Gheorghe Blsj, director $ 
Ogcneral al DGfPCrs nunedoara-Oeva

asigura fundamentarea și 
înfăptuirea politicii fiscale a 
Guvernului, urmărirea și 
încasarea la timp a veniturilor 
statului. Aceste atribuții 
specifice instituțiilor Ministerului 
Finanțelor se realizează prin 
organele de specialitate din 
subordine, respectiv Direcția 
de impozite și taxe cu 
subunitățile sale din județ, 
Direcția controlului financiar de 
stat, Garda financiară, Direcția 
de trezorerie și serviciile 
independente - Revizie fiscală, 
Contestații și Bilanțuri. 
Principalele obiective urmărite 
vizează: încasarea tuturor 
veniturilor cuvenite bugetului 
de stat, verificarea corec
titudinii bazei impozabile, 

^respectiv legislației fiscale,

Au fost prezenți dnii 
Pompiliu Budulan - prefect, 
Nicolae Segesvari 
subprefect, Gheorghe Barbu 
- președintele Consiliului 
județean, loan Băda - 
vicepreședinte, alți 
specialiști din cadrul celor 
două instituții județene.

S-a toastat pentru 
prietenia și cooperarea între 
popoarele român și olandez, 
s-au creat punți de legătură 
pentru viitoare colaborări pe 
multiple planuri.

Ieri, dl Ambasador al 
Regatului Olandei la 
București a vizitat Valea 
Jiului, s-a informat despre 
situația economică și socială 
a acestui mare bazin 
carbonifer al României, a 
avut o întâlnire la Regia 
Autonomă a Huilei 
Petroșani.

11' s1 r

combaterea și sancționarea 
evaziunii fiscale, urmărirea 
execuției bugetului local, 
controlul reflectării în 
contabilitate a patrimoniului 
agenților economici ș.a.

- Ce aspecte esențiale 
se desprind din activitatea 
anului 1997?

- Cu mai puțini salariați 
decât posturile prevăzute, 
datorită imposibilității de 

selectare a personalului ca 
urmare a nivelului de 
salarizare mai redus decât în 
celelalte sectoare financiar- 
bancare, s-a reușit ca în anul 
trecut să fie realizate la 
bugetul statului venituri mai 
mari cu 2,19 la sută, sporuri 
de 1,99-2,95 la sută 
înregistrându-se la înca
sarea impozitului pe profit, a 
impozitului pe salarii, TVA, 
accizelor, taxelor vamale și 
altor venituri.

- Referiți-vă la exemple 
semnificative concrete 
privind restanțele ce 
grevează, totuși, încasările.

A consemnat
Nicoiae TlRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Cuvântul liber 25 FEBRUARIE 1998

Libera practică medicală
OT7/M£tC PREkEPER/ ÎN MATERIE

De curând, a fost semnat 
ordinul ministrului sănătății 
care reglementează autori
zarea de liberă practică 
medicală.

Toți medicii care activează 
în unități publice sau private 
sunt obligați să obțină 
autorizația de liberă practică

^până cel târziu în data de 30

îngrijorarea primarului 
din Vorta

Cea mai importantă 
preocupare actuală a Primăriei 
comunei Vorfa este aplicarea 
Legii fondului funciar, mai pre
cis restabilirea dreptului de 
proprietate asupra pădurii. 
După un calcul aproximativ, 
circa 700 ha de pădure trebuie 
dă se întoarcă la oameni. Dl 
loan Honae, primarul 
localității, ne spunea recent:

- Eu și colaboratorii mei 
suntem îngrijorați de în
cetineala cu care se întocmesc 
dosarele pentru retrocedarea 
pădurii. Până în prezent, s-au 
depus circa 150 de dosare la 
primărie, iar dintre acestea 
numai circa 20 sunt complete.

- Vorbiți de încetineală. De 
unde vine ea?

- De acolo că pădurea se 
retrocedează foștilor pro
prietari sau urmașilor acestora

La magazinul de prezentare yi desfacere al 
S.C. Chimica Orăștie sunt solicitate bunurile 

de utilitate practică din mase plastice, 
dar și piesele auto.

Foto: Eduard CHIROIU
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TYR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a.(r) 9.00 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Pasiuni 
(s/r) 13.00 Dosarele istoriei 
(do/r) 14.10 Cristal (s/r) 16.30 
Tribuna partidelor par
lamentare 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Medicina pentru toți
18.30 Interactiv Tele joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
159) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 
Memorialul durerii (s) 22.15 
Un secol de cinema: Groaza 
Lumii (do) 23.15 Jurnalul de 
noapte«■■■■■»

6.30 TVM. Telematinal 
8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 
10.15 Teleenciclopedia (r) 

^11.35 D.a. (r) 12.00 Sunset 

iunie a.c., cu precizarea că 
autorizațiile de liberă practică 
care au fost obținute în 
decursul ultimilor 5 ani rămân 
valabile.

Se prevede că de acum 
înainte autorizațiile de acest fel 
vor fi eliberate prin intermediul 
direcțiilor sanitare, pe baza
diplomei de medic, a cazierului

numai pe bază de acte, 
dintre care cel mai important 
este extrasul din cartea 
funciară. Or, este foarte greu 
de ajuns la cartea funciară 
numai pe bază de 
programare. Am auzit că 
programările se întind 
dincolo de 3 aprilie, data 
până când trebuie depuse 
actele pentru pădure.

- Și ce propuneți, die 
Honae?

- Două lucruri. Primul: să 
se împingă mai încolo 
termenul de depunere a 
actelor. Al doilea: să se 
simplifice modul de dovedire 
a dreptului asupra pădurii.

Care din cele două 
propuneri ale primarului din 
Vorța ar fi binevenită? Noi 
considerăm că amândouă.

Traian BONDOR

Beach (r) 12.45 Arhive 
românești (r) 13.15 Doar o 
vorbă...(r) 13.50 Kuweit - o 
nouă pasăre Phoenix (rep.) 
14.00 Em. în limba maghiară
15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Degețica 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei!-Rap! (cs)
19.10 Club 2020 (mag.) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 1) 21.00 
Avocatul poporului 22.00 
Unul de-ai noștri (f.p. SUA 
1995) 23.30 Opera Mundi

ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Legea lui Burke (s/r) 
11.00 Lupta pentru victorie (f/ 
r) 12.40 Rățoiul Huey (d.a)
13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 79) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Clubul „Hai România” 
(r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 

judiciar, a certificatului de 
sănătate și a avizului 
Colegiului Medicilor din 
România.

Autorizațiile de liberă 
practică urmează să fie 
reavizate din 5 în 5 ani de 
către Colegiul Medicilor din
România.

OMC/L CV

Gheorghe Popa, din Sârbi, 
comuna Ilia, este în posesia unui 
"loz” de 40 de milioane. Lei, nu 
dolari! “Lozul" l-a câștigat, la 
tragerea din ultimii doi ani: de la 
coasă, plug, car, grajd... Ca să 
vă dumiresc: a crescut 15 viței. 
Când au ajuns la "categoria 
grea”, au fost “recrutați”, pentru 
“reciclare” de S.C. Carmlux 
Prodexim SRL Deva. I s-a dat un 
act de “găzduire”, în care s-a 
stabilit termenul de transformare 
a cărnii în lei, 10 octombrie 1997.

Din motive umanitare, 
“găzduitorul” a solicitat 
vânzătorului să se prelungească 
termenul, până la 12 noiembrie 
1997.

... Gheorghe are și acum 
“lozul” în buzunar. E hotărât să 
se urce în ring... Mă abțin să dau 
un scor!...

Pe juncanii lui i-am văzut 
aseară, trăgând la “Carul mare”.

... Faini!...
N. PANA/TESCU

Din lumea afacerilor 19.45 
Mirajul aurului (dramă 
Canada 1984) 21.30 Știri 
21.40 Doctor Bramwell (s, ep. 
23) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TY
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Capcana 
timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, 
cultura 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s)17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile Pro TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Nadine 
(co. SUA 1987) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
46) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Pro și 
contra cu Octavian Paler

A

(Urmare din pag. 1)

- Situații cu datorii de 
ordinul sutelor chiar miilor de 
miliarde de lei la plata 
impozitelor pe salarii se 
întâlnesc în cazul RAH 
Petroșani (unde numai 
majorările ca urmare a 
neplății la termen însumează 
peste 433 miliarde lei), S.C. 
Siderurgica Hunedoara (cu 
majorări de peste 54 miliarde 
lei), RAC Deva (cu majorări 
de peste 26 miliarde lei), S.C. 
ICS Hunedoara (cu majorări 
aferente de peste 13 miliarde 
lei). De menționat că 
neonorarea obligațiilor fiscale 
față de buget de către 
numeroase societăți comer
ciale a fost determinată de 
menținerea și accentuarea 
blocajului financiar, de 
neaplicarea dispozițiilor de 
executare silită, de accep
tarea procesului compen
sărilor, cât și de neefectuarea 
tuturor operațiunilor de 
încasări și plăți prin conturile 
bancare de către agenții 
economici.

- Cum s-au realizat 
veniturile bugetului local în 
1997?

- Comparativ cu 1996, în 
anul trecut veniturile bugetului 
local au fost mai mari cu 
peste 113 la sută, veniturile 
proprii crescând cu 16 
miliarde lei, în același timp la 
subvențiile primite din buget 
pentru protecție socială și la 
investiții alocându-se sume cu 
peste 48 miliarde lei mai mari.

- în privința combaterii 
evaziunii fiscale, ce ne 
puteți spune?

- Tendința unor agenți 
economici și persoane fizice 
de a se sustrage de la plata 
obligațiilor față de bugetul de 
stat, deci de încălcare a 
disciplinei financiare, așa cum 
s-a constatat cu prilejul 
controalelor efectuate (peste 
9700 la număr), s-a accentuat 
în anul trecut. Exprimată în 
cifre absolute, evaziunea 
fiscală identificată în județul 
nostru în 1977 a fost cu peste 
196 miliarde lei mai mare 
decât nivelul celei descoperite 
în 1996. De asemenea, 
menționez că în urma 
verificărilor efectuate s-au 
stabilit diferențe suplimentare

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 și bogați (s/ 
r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r) 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
50) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 50) 20.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 11) 
21.00 După Vietnam (dramă 
SUA ’77) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

ACASĂ ~
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30
Dragoste și putere (s/r) 14.15 
Cinemateca de acasă: 
Cercul roșu (f/r) 17.00 
Antonella (s, ep. 21) 18.00 

de impozite și taxe în sumă 
ce depășește 62 miliarde lei, 
la care se adaugă majorări 
de întârziere de peste 157 
miliarde lei și amenzi ce 
depășesc 4,7 miliarde lei, 
precum și confiscări în sumă 
de peste 3 miliarde lei, 
suma totală atrasă de către 
DGFPCFS reprezentând 
mai mult de 225 miliarde lei. 
Cuantumul evaziunii fiscale 
ce s-a descoperit la 
societățile comerciaje cu 
capital de stat a sporit în 
1997 față de 1996 cu peste 
174 miliarde lei, iar la 
societățile cu capital privat 
cu mai mult de 21 miliarde 
lei. în ceea ce privește 
identificarea evaziunii 
fiscale în anul 1997, Direcția 
de impozite și taxe a 
contribuit cu 46 la sută, 
Direcția de control financiar 
de stat cu 47 la sută, Garda 
financiară cu 4 la sută și 
Serviciul de revizie fiscală și 
alte organe cu 3 la sută.

- Vom avea o situație 
mai bună în acest an?

- Dorința noastră se 
circumscrie înfăptuirii 
acestui obiectiv. în context 
apreciez ca fiind deosebit de 
importante problemele 
întăririi disciplinei financiare 
la nivelul tuturor agenților 
economici, sporirii răs
punderii reprezentanților 
organelor teritoriale finan
ciare în aplicarea corectă a 
legislației fiscale, în 
identificarea resurselor de 
încasare a veniturilor buge
tare, depistarea și com
baterea evaziunii fiscale, 
îmbunătățirii activității de 
control și îndrumare prin 
creșterea gradului de 
cunoștințe profesionale ale 
salariaților DGFPCFS, cât și 
prin acțiuni menite să evite 
apariția oricăror posibilități 
de corupție sau fraudă din 
partea aparatului propriu. 
Convingerea mea este 
aceea că există reale șanse 
ca în 1998, chiar în condițiile 
unui buget de austeritate, să 
obținem rezultate mai bune 
în privința aplicării politicii 
fiscale și încasării veniturilor 
statului.

Marielena (s, 2 ep.) 19.30^ 
Casper (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s, ep. 
18) 21.00 Războiul conju
gal (s, ep. 18) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 18) 22.45 
Cinemateca de acasă: 
Șarada (co. SUA 1963)

PRO TY - DEYA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 No comment - 
realizator Alin Bena 22.00- 
22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri (r) 

17.30-17.45 Interviul 
săptămânii 17.45-18.00 
Știri 19.30-19.45 Știri (r)

Miercuri, 25 februarie

O BERBEC
Aspectul exterior vă 

face să fiți observat și 
apreciat. Popularitatea dv 
e maximă, ceea ce vă ajută 
să obțineți avantaje într-o 
afacere minoră.

O TAUR
Puteți avea multe 

discuții în familie cauzate 
de o moștenire. Din 
fericire cu puterea dv de 
convingere ieșiți cu bine 
din această încercare, așa 
că fiți optimist.

O GEMENI
Informațiile deținute nu 

sunt chiar exacte. Mai bine 
să vă abțineți, ca să nu 
pierdeți bani. Graba 
încurcă lucrurile și 
complică situația.

O RAC
Suspiciunile față de 

prieteni vă deteriorează 
relațiile cu ei. Evitați săL 
spuneți tot ce gândiți. 
Chiar dacă vi se face o 
propunere interesantă, nu 
faceți nici o investiție.

O LEU
Din cauza amănuntelor 

riscați să pierdeți din 
vedere esențialul. Veți fh 
arbitru într-o discuție în 
casă. Aveți parte de o 
întâlnire de dragoste..

Z FECIOARĂ
Dacă spuneți adevărul 

în față ați putea avea 
probleme cu cei din jur. Nu 
e cazul să vă măriți 
numărul dușmanilor. Aveți 
grijă la accidente.

Z BALANȚĂ
Problema banilor e 

iarăși în actualitate. 
Sperați într-un ajutor din 
partea părinților sau 
prietenilor. S-ar putea să vi 
se împlinească dorința.

Z SCORPION
Dacă vreți să plecați din 

localitate verificați întâi 
mașina sau geanta (să nu 
vă uitați banii sau biletele). 
E posibil să vă confruntați 
cu ostilitatea unei 
autorități.

Z SĂGETĂTOR
Vă aduce mulțumire 

faptul că vă achitați de 
obligațiile de la serviciu. 
Colegii vă felicită, dar nu 
toți din inimă. Azi, evitați 
orice asociere.

O CAPRICORN
Cu o stare psihică mai 

puțin fericită nu reușiți să 
vă ocupați de nimic. Copiii 
vă determină să priviți cu 
mai multă încredere 
viitorul.

O VĂRSĂTOR
Sunteți căutat pentru a 

vi se cere sfaturi. Evitați să 
rămâneți singur după 
orele de program. Dar mai 
trebuie să vă și odihniți 
pentru a vă reveni.

Z PEȘTI
Diferența între ceea ce 

doriți și ceea ce puteți face 
vă deprimă. Sunteți 
singurul vinovat, căci vă 
propuneți să faceți prea 
multe.
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In adunarea generala a FRF
Mircea Sandu reales ca președinte al

federației

/
PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DE JUNIORI Al Șl B1, 

ediția 1997-1998 r

Luni, la București s-au desfășurat lucră
rile Adunării Generale Ordinare de Alegeri a 
FRF la care au fost prezenți membri cu drept 
de vot, dar și invitați de onoare dintre care n- 
au lipsit Crin Antonescu, ministrul Tineretului 
și Sportului, secretarul de stat Emerich lenei, 
reprezentanți ai unor comisii pentru Sport 
ale Senatului și Camerei Deputaților, ai Ligii 
Profesioniste de Fotbal, foști arbitri FI FA ș.a.

într-un cadru oarecum festivist, în unani
mitate dl Mircea Sandu a fost reales ca pre
ședinte al FRF. Au rămas pe funcțiile lor și 
dnii Bella Kassai - secretar general, Cristian 
Bivolaru - secretar general adjunct, Nicolae 
Pantea - secretar general adjunct, respon
sabil cu problemele copiilor și juniorilor, 
Marian Albu - trezorier. Singura noutate a fost
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propunerea ca Emerich lenei să ocupe func
ția de director tehnic al FRF, care va coor
dona activitatea tuturor echipelor naționale 
ale României.

Au rămas în aceleași funcții, de vicepre
ședinți (în urma voturilor), Dan Petrescu și 
Valentin Alexandru.

De reținut că în Adunarea generală s-a 
cerut ministrului, parlamentarilor prezenți, să 
intervină pentru eliminarea din Legea spon
sorizării a unor prevederi discriminatorii față 
de fotbal și se pare că la dl Crin Antonescu 
se va găsi înțelegere, dumnealui afirmând că 
"...fotbalul va face parte din patrimoniul națio
nal. De aceea am încercat să normalizez 
relațiile dintre FRF și MTS pe bază de coo
perare, nu de confruntare."

Azi, sferturile în Cupa 
României la fotbal

Azi, au loc meciurile din sferturile Cupei României 
fotbal, adevărată "uvertură" la cea de-a 21-a etapă din 
returul Diviziei A ce va începe sâmbătă, 28 februarie.

"Sferturile" se desfășoară după următorul program:

STEAUA - FC ARGEȘ (la Târgoviște),
RAPID - SPORTUL STUDENȚESC (la București), 

DINAMO - OȚELUL GALAȚI (la Buzău) și 
UNIVERSITATEA CRAIOVA - FCM BACĂU (la Ploiești).

Este de prisos să mai amintim cât interes prezintă 
fiecare partidă. Indiferent de locul care îl ocupă în clasa
ment, oricare echipă poate produce surpriza și să se cali
fice mai departe în competiție.

/'lIWDBAL MASdLIN
ETAPA A 13-A
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DIVIZIA A

Etapa a Vlll-a 7 martie
VICTORIA CĂLAN - CORVINUL....
FOTBAL START - VEGA DEVA.....
CIFAL. BRAD-ASA AURUL..........
JIUL PETROȘANI-STĂ

Etapa a IX-a 14 martie
ASA AURUL - FOTBAL START......
VEGA DEVA - VICTORIA C.............
FC CORVINUL - JIUL PETROȘANI... 
CIFAL. BRAD-STĂ

Etapa a X-a 21 martie
JIUL PETROȘANI - VEGA DEVA... 
VICTORIA CĂLAN - ASA AURUL... 
FOTBAL START - CIF AL. BRAD... 
FC CORVINUL-STĂ

Etapa a Xl-a 28 martie
CIF AL. BRAD - VICTORIA CĂLAN.
ASA AURUL - JIUL PETROȘANI....
VEGA DEVA - FC CORVINUL........
FOTBAL START-STĂ.

Etapa a Xll-a 1 aprilie
FC CORVINUL - ASA AURUL........
JIUL PETROȘANI - CIF AL. BRAD.. 
VICTORIA CĂLAN - START DEVA. 
VEGA DEVA-STĂ.

Etapa a Xlll-a 4 aprilie - interme
diară
FOTBAL START - JIUL PETROȘANI.........................
CIF AL. BRAD - FC CORVINUL..................................
ASA AURUL - VEGA DEVA.......................................
VICTORIA CĂLAN - STĂ

Etapa a XlV-a 11 aprilie
VEGA DEVA - CIF AL. BRAD.....................................
FC CORVINUL - FOTBAL START..............................
JIUL PETROȘANI - VICTORIA CĂLAN...................
ASA AURUL - STĂ

s NOTĂ: Jocurile se dispută în zilele de sâmbătă 
de la ora 13,00 A1 și 15,00 B1

Terenuri de joc:
CIF AL. BRAD (Liceul Avram lancu Brad) 
FOTBAL START (CFR Marmosim Simeria)

PROGRAMUL DE JUNIORI C, Valea Mureșului, ediția 1997-1998

DIVIZIA A , seria VEST
AV. SÂNNICOLAU - SIDERURGICA 30-29; COMELF BISTRIȚA - 

METALUL COPȘA 27-21; CSM REȘIȚA - ARMĂTURA CLUJ 22-24; 
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - ASA TG. MUREȘ 25-22; CONSTRUCTORUL 
ORADEA - PHOENIX BAIA M. 28-26; VIDEOCOLOR TIMIȘ. - "U" CUG 
CLUJ 19-22.

CLASAMENTUL
1.VCUG CLUJ 13 11 1 1 403-313 36
2. CONSTR. ORADEA 13 8 1 4 307-343 30
3. ARMĂTURA CLUJ 13 7 2 4 337-305 29
4. PHOENIX BAIA MARE 13 7 0 6 376-351 27
5. NITRAMONIA 13 7 0 6 365-352 27
6. COMELF BISTRIȚA 13 7 0 6 313-307 27
7. METALUL COPȘA M. 13 6 2 5 362-360 27
8.ASATG. MUREȘ 13 6 1 6 313-300 26
9. AV. SÂNNICOLAU M. 13 5 1 7 326-371 24
10.SIDERURGICA HUNED. 13 3 2 8 351-398 21
11.VIDEOCOLOR TIMIȘ 13 2 3 8 308-369 20
12.CSM REȘIȚA 13 2 1 10 319-288 18

rooioM
între Steaua și Rapid va fi și 

indirect o luptă aprigă pentru | 
primul loc în clasamentul Diviziei I 
A și deci câștigarea titlului de I 
campioană a României. Darnici |l 

Oțelul Galați nu stă deoparte. 
Credem că este interesant pen- [I 
tru iubitorii fotbalului ce noutăți || 

sunt în loturile acestor trei for
mații de pe primele locuri în cla- ' 

sament.
La STEAUA noii veniți sunt 

Cornățeanu (Lokeren), Marcă 
("U" Cluj), Bălău (Jiul). Cu lonuț 
Pârvu, discuțiile nu erau înche- j 

iate.
Cu RAPID s-au aflat la pre

gătiri FI. Cărstea (Univ. Cra-1 
iova), Stănici (BVSC - Zugla ! 
Ungaria), Strizu (Kayerispor) și i 
Cr. Turcu (Faur București).

OȚELUL GALAȚI: Mihala- 
che (Petrolul), Nemțeanu (fost I 

la Steaua și Chindia). Se pare că [ 
spășit, se reîntoarce la echipă și I 
Viorel Ion.

Dintre plecările de la aceste 
echipe putem reține: de la Stea
ua a pornit spre FCM Bacău 
Mindileac, de la Rapid nu s-a | 
operat nici o mișcare până ieri, , 
iar de la gălățeni, Viorel Ion, pie-1 
cat la Wuppertal, se reîntoarce 
la matcă. J)

°agina reafizată de 
Sabin CERBU

Etapa a Vlll-a 7 martie
TEHNO SPORTING S. - VEGA DEVA...........
CSS HUNEDOARA - MINERUL CERTEJ.......
METALUL CRIȘCIOR - FC DACIA ORĂȘTIE. 
FC CORVINUL-STĂ

Etapa a Xll-a 1 aprilie
VEGA DEVA - FC DACIA ORĂȘTIE...........
FC CORVINUL - MET CRIȘCIOR................
TEHNO SPORTING - CSS HUNEDOARA. 
MINERUL CERTEJ-STĂ

Etapa a IX-a 14 martie
FC DACIA ORĂȘTIE - CSS HUNED....
MINERUL CERTEJ - TEHNO SPORT.S.
VEGA DEVA - FC CORVINUL..............
METALUL CRIȘCIOR - STĂ

Etapa a X-a 21 martie
FC CORVINUL - MINERUL CERTEJ..................
TEHNO SPORTING S. - FC DACIA ORĂȘTIE.

CSS HUNEDOARA - MET CRIȘCIOR..............
VEGA DEVA-STĂ

Etapa a Xl-a 28 martie
MET CRIȘCIOR - TEHNO SPORTING. S...
FC DACIA ORĂȘTIE - FC CORVINUL HD. 

MIN. CERTEJ - VEGA DEVA.......................
CSSHUNEDOARA-STĂ.

Etapa a Xlll-a 4 aprilie - inter
mediară
CSS HUNEDOARA- FC CORVINUL........................
MET. CRIȘCIOR - VEGA DEVA................................
FC DACIA O. - MINERUL CERTEJ............................
TEHNO SPORTING-STĂ

Etapa a XlV-a 11 aprilie
MINERUL CERTEJ - METALUL CRIȘCIOR..............
VEGA DEVA -CSS HUNEDOARA.........................
FC CORVINUL - TEHNO SPORTING......................
FC DACIAORĂȘTIE-STĂ
NOTĂ: Jocurile se dispută în zilele de sâmbătă 
de la ora 9,30.
Terenuri de joc:
Tehno Sporting (teren CFR Marmosim Simeria) 
CSS Hunedoara (teren Constructorul HD.) 
Durata unei partide este de 80 de minute.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DE JUNIORI C, 
Valea Jiului, ediția 1997 -1998

Etapa a Vl-a 14 martie
MINERUL LUPENI - MINERUL URICANI..........
PARÂNG LONEA - FC PAROȘENI VULCAN. 
JIUL PETROȘANI-STĂ

Etapa a VII-a 21 martie
FC PAROȘENI - MINERUL LUPENI....................
MINERUL URICANI - JIUL PETROȘANI.............
PARÂNGULLONEA-STĂ

Etapa a Vlll-a 28 martie
JIUL PETROȘANI - FC PAROȘENI VULCAN.. 
MINERUL LUPENI.- FARÂNGUL LONEA.......
MINERUL URICANI-STĂ

Etapa a IX-a 4 aprilie
MINERUL URICANI - FARÂNGUL LONEA.
JIUL PETROȘANI - MINERUL LUPENI........
FC PAROȘENI V-STĂ

Etapa a X-a 11 aprilie
PARÂNGUL LONEA-JIUL PETROȘANI.
FC PAROȘENIV. - MINERUL URICANI...
MINERUL LUPENI-STĂ

NOTĂ: Jocurile se dispută în zilele de sâmbăta 
de la ora 9,30. Durata unei partide este de 80 
minute.In etapa de sâmbătă, 28 februarie: SIDERURGICA - VIDEOCOLOR.

Etapa a X-a 29 martie
CIF ALIMAN BRAD - GLORIA GEOAGIU......

FOTBAL START '90 - MINERUL II GHELARI. 
FORESTA ORĂȘTIE - AVÂNTUL ZDRAPȚI. 

UNIREA VEȚEL - VICTORIA DOBRA..............

GLORIA BRETEA - SANTOS BOZ.................

PROGRAMUL RETURULUI
CAMPIONATULUI JUDEȚEAN

Ediția 1997 -1998

Etapa a XVII-a 17 mai
FOTBAL START - CIF AL. BRAD........
FORESTA ORĂȘTIE - GL. GEOAGIU.

UNIREA VEȚEL - MIN. II GHELARI.....

GL. BRETEA-AV. ZDRAPȚI................
SANTOS BOZ - VICTORIA DOBRA..

Etapa a Xl-a 5 aprilie
GLORIA BRETEA - CIF ALIMAN BRAD.....

SANTOS BOZ - UNIREA VEȚEL................
VICTORIA DOBRA - FORESTA ORĂȘTIE. 

AV. ZDRAPȚI - FOTBAL START..................

MIN. IIGHELARI - GL. GEOAGIU.................

Etapa a Xlll-a 19 aprilie
UNIREA VEȚEL - CIF AL.BRAD..............
GL. BRETEA - FORESTA ORĂȘTIE..:.! 

SANTOS BOZ - FOTBAL START............

VICTORIA DOBRA - GL. GEOAGIU......
AVÂNTUL ZDR. - MIN. II GHELARI.........

Etapa a XV-a 3 mai
FORESTA ORĂȘTIE - CIF AL. BRAD. 

UNIREA VEȚEL - FOTBAL START....

GL. BRETEA - GL. GEOAGIU.............

SANTOS BOZ- MIN. II GHELARI.......

VICTORIA DOBRA - AV. ZDRAPȚI....

Etapa a Xll-a 12 aprilie
CIF AL. BRAD - MIN. II GHELARI...........
GL. GEOAGIU - AV. ZDRAPȚI................

FOTBAL START-VICTORIA DOBRA.. 
FORESTA ORĂȘTIE - SANTOS BOZ... 

UNIREA VEȚEL - GL. BRETEA.............

Etapa a XlV-a 26 aprilie
CIF AL. BRAD - AV. ZDRAPȚI...................
MIN. II GHELARI - VICTORIA DOBRA....

GL. GEOAGIU - SANTOS BOZ................
FOTBAL START - GLORIA BRETEA.....

FORESTA OR. - UNIREA VEȚEL............

EtapaaXVI-a 10 mai
CIF AL. BRAD - VICTORIA DOBRA.......

AV. ZDRAPȚI - SANTOS BOZ................

MIN. II GHELARI - GL BRETEA...............

GL. GEOAGIU - UNIREA VEȚEL............
FOTBAL START - FORESTA ORĂȘTIE.

Etapa a XVIII-a 24 mai
CIF AL. BRAD - SANTOS BOZ........................................

VICTORIA DOBRA - GL. BRETEA.................................

AV. ZDRAPȚI - UNIREA VEȚEL........................................
MIN. II GHELARI - FORESTA ORĂȘTIE..........................

GLORIA GEOAGIU - FOTBAL START...........................

NOTĂ: Jocurile se vor disputa în zilele de 
duminică de la ora 11,00.
Terenuri de joc:
- Av. Zdrapți (ASA Aurul Brad - Crișcior)
- Fotbal Start (CFR Marmosim Simeria)
- Min. II Ghelari (Min. Ghelari)
- CIF Al. Brad (Lie. A. lancu Brad)
- Foresta Orăștie (Mecanica Orăștie)
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„Restructurarea RENEL trebuie să aibă 
loc, deși pentru noi nu va fi o bucurie" 
Rep.: D-le director, există 

în principal două strategii de 
reformă a RENEL ce abor
dează procesul de restruc
turare de pe poziții anta
gonice. Administrația regiei 
pledează pentru divizare, prin 
separarea activităților de pro
ducție, transport și distribuție 
a energiei electrice cu for
marea unei piețe specifice și 
spargerea monopolului. 
Sindicatele doresc, în esență, 
o concurență între filialele 
teritoriale ale regiei sub 
cupola acesteia transformată, 
integral, în companie națio
nală de electricitate. Care so
luție considerați, ca specialist, 
a fi cea mai viabilă?

D.V.: E fapt demonstrat că 
acolo unde funcționează o 
concurență clară, neatinsă de 
posibilitatea unor intervenții 
subiective, rezultatele sunt, de 
departe, cele mai bune. Deci, în 
opinia mea, economicul va fi 
satisfăcut doar prin aplicarea 
formulei de reformă ce prevede 
separarea activităților actualei 
regii de electricitate. Lupta 
pentru accesul la piața energiei 
electrice a producătorilor va 
genera prețuri minimale ale 
megawattului obținute prin 
ameliorarea productivității 
muncii cu tinerea în frâu a

exceselor în cheltuieli. Sigur, la 
ora când discutăm, lucrurile nu 
sunt încă lămurite, negociindu- 
se aplicarea unuia sau altuia 
dintre modelele de restructurare.

Rep.: Sindicaliștii din 
cadrul sistemului energetic 
își manifestă teama că 
divizarea cu privatizare a 
unor sectoare din actuala 
regie va duce la „colo-

Dialog cu dl ing. 
Dorin Vișan, director 

adjunct tehnic 
la F.E. Paroșeni

nizarea” energetică a 
României cu efecte negative 
asupra garantării unor 
programe de investiții în 
domeniu. Cum apreciați 
această opinie a sin
dicatului?

D.V.: Indiferent ce se afirmă, 
trebuie spus că privatizarea va fi 
garanta unei activități eficiente. 
Dar până la acest pas mai 
trebuiesc parcurse câteva etape 
dacă se dorește o privatizare 
avantajoasă. Este vorba, în 
principal, de formarea centrelor 
de cost și a centrelor de profit 
pentru evidențierea clară a 
fluxului de venituri și cheltuieli. 
Acolo unde este cazul, va trebui

intervenit și asanat sectorul 
care generează scurgeri 
financiare. E de intuit că prin 
reforma sistemului energetic se 
vor elimina o serie de 
neajunsuri, dar se pot ivi altele 
de altă natură. Oricum am 
convingerea că orice tentativă 
a investitorului ce ar agresa 
siguranța instalațiilor sau bunul 
simț al salariaților, va fi anihilată 
de sindicat care atunci își va 
găsi cel mai justificat mediu de 
manifestare.

Rep.: Ce va însemna 
punerea în concurență a 
producătorilor de energie 
electrică a F.E. Paroșeni?

D.V.: Din această
perspectivă restructurarea 
RENEL nu e o bucurie pentru 
noi. Dispunem, preponderent, 
de instalații vechi, depășite din 
punct de vedere tehnic, care 
nu prezintă interes la 
privatizare și nici potențial spre 
înaltă performanță. Sunt, ce-i 
drept, în derulare două 
investiții în instalații moderne 
dar ele nu pot face minuni. 
Oricum, existența F.E. 
Paroșeni este garantată atâta 
timp cât furnizarea de agent 
termic va fi o necesitate în 
Valea Jiului.

In această economie imo
rală, care se conduce după 
legi specifice, incontrolabile, 
mai ales pentru între
prinzătorul român este foarte 
greu de depășit greutățile 
tranziției spre economia de 
piață. Acest lucru l-a simțit pe 
propria piele și familia dlui dr. 
Mir Tiberiu și dnei prof. Emilia 
Mir, din satul Ocolișu Mare, 
care se ocupă, mai ales după 
1990, de reabilitarea

dețin în gospodărie, în 
exploatație sau microfermă, 
cum vrem să-i spunem, peste 
30 de bovine și 15 porci, am 
putut să înțeleg că actuala 
condiție a producătorului 
agricol nu este câtuși de puțin 
de invidiat, mai ales în situația 
când nu dorești să te știi dator 
la bancă, dacă iei credite cu 
dobânzi ce te pot duce sigur la 
faliment. Pentru a întări cu 
argumente concrete afir-

pentru producerea furajelor, 
de partea de investiții și, 
împreună, de valorificarea 
producției realizate.

întreaga activitate este 
susținută, după puteri, de 
către părinții celor doi 
întreprinzători, tatăl dnei 
Emilia fiind convins, cum îmi 
spunea, că “ce ai pierdut azi 
în agricultură, niciodată nu 
mai poți să recuperezi, 
deoarece timpul nu se mai

___

A. SĂLĂGEAN

agriculturii la nivel micro. 
După 25 de ani de activitate la 
catedră, unde satisfacțiile 
profesionale nu sunt de 
neglijat, dar și invocând 
motive de ordin material, 
legate de salarizare, dna 
Emilia a trecut și se ocupă 
acum efectiv de agricultură și 
de zootehnie, vocația soțului 
având în acest sens o 
influență determinantă.

Important de remarcat 
este faptul că preocuparea 
este legată nu numai de 
obținerea producției agricole, 
în special a celei zootehnice, 
ci și de valorificarea acesteia, 
deci implicând cunoștințe și 
în domeniul marketingului.

Discutând cu cei doi 
întreprinzători, care acum

_______________________________________________________  

mațiile, a fost suficient să-mi 
spună că totul se traduce prin 
ceea ce s-a putut reinvesti din 
câștig sau din profit. 
Comparativ cu anii anteriori, 
în 1997 volumul investițiilor s- 
a redus la jumătate, 
încrederea fiind, totuși, că vor 
veni vremuri mai favorabile și 
lucrările la abatorul aflat în 
execuție se vor încheia cu 
bine, în acest mod 
relansându-se atât producția, 
cât și consumul. Din cele 
spuse de către interlocutori 
am desprins faptul că dna 
Emilia a deprins și s-a 
“specializat” pe tehnologia

■ obținerii produselor de origine 
animală ( din lapte și carne), 
în timp ce dl Tiberiu se ocupă 
de lucrarea celor 25 de ha

întoarce înapoi”. In același 
timp, cei doi angajați 
permanenți se străduiesc și 
reușesc să-și îndeplinească 
cu conștiinciozitate atribuțiile 
privind îngrijirea și hrănirea 
animalelor.

Acțiunile pentru declan
șarea lucrărilor agricole de 
primăvară se găsesc într-o 
fază avansată, în prim- 
planul preocupărilor aflându- 
se însămânțarea legumi
noaselor perene, în scopul 
îmbunătățirii bazei furajere. 
De notat că există o 
permanentă deschidere 
spre nou, spre promovarea 
tehnologiilor performante.

llauâ vrei, La Simerla r

Nico/ae TÎRCOB
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Aceasta este deviza ce 
o aplică în viață și în muncă 
di Emit Părău, patronul unei 
societăți private din Valea 
Jiului. Ca fiu de miner din 
partea locului, cunoaște 
bine psihologia acestor 
oameni care atunci când 
sunt îmbrăcați în uniforme 
par mai fioroși, dar în 
realitate ei ascund o 
bunătate de neimaginat.

Orientăndu-se și adap- 
tându-se ia cerințele eco- 
i orniei de piață, di Părău și- 

* având 
ca profil exploatarea 
lemnului, în aceiași timp 
ocupându-se și de dez- 
" ^ - rea *"rismuiui în zonă, 
7,7 care scop a construit 
două cabane, una ia Straja 
și aita în Vulcan. Ca urmare 
a imaginii negative create 
pentru Valea Jiului, mai 
ales după mineriade, 
afacerile au mers foarte rău 
în zonă timp de circa doi ani 
de ziie. Străinii fiind 
speriați, ocoleau Valea 
Jiului, dar ulterior lucrurile 
au început să se schimbe în 
mod radical, pe măsură ce 
lucrurile s-au înscris pe 
făgașul ior normai.

De menționat că acti
vitatea firmei a început cu 
doar patru angajați, în 
prezent numărul ior ajun
gând ia 164. Dacă ia 
demararea activității în 
turism exista o oarecare 
neîncredere privind profita
bilitatea acestei afaceri, pe 
măsură ce s-a câștigat 
experiență și s-a ridicat 
standardul serviciilor pres
tate pentru turiști, cabanele 
au devenit tot mai căutate, 
de circa trei luni de zile 
nea vând nici un loc liber. 
Pe măsură ce s-au di-

versificat serviciile, 
crescut și numărul an- 
gajațiior în turism. 
Spunând că în Valea 
Jiului este o realitate lipsa 
locurilor de muncă în 
urma disponibilizărilor 
din minerit, di Părău este 
de părere că dacă ceie 
200 de cabane existente 
în zonă s-ar transforma în 
SRL-uri, s-ar putea crea 
astfel cei puțin, de ia 
început, tot atâtea locuri 
de muncă sigure, impor
tant este însă ca cineva 
să vină cu Inițiativa și mai 
ales cu bani, fiind 
necesare investiții masive 
pentru punerea în valoare 
a potențialului turistic din 
zonă.

Abordând problema 
creării de locuri de 
muncă, di Părău este de 
părere că există sufi
ciente posibilități, mai 
ales având în vedere că 
sunt numeroase spații | 
ne folosite, inclusiv ia cele i 
două preparații care * 
acum stau părăsite.

în iegătufă cu ex- | 
pioatarea lemnului, dl 
Părău a spus că un mare 
rău aduce blocajul fi- I 
nanciar, deoarece lemnul | 
dat ia fabricile de mobilă i 
sau ia RAH nu este plătit * 
ia timp. De aceea agenții I 
economici cu activitate | 
de exploatare preferă să i 
vândă ia export, unde nu 1 
se întâmpină atâtea I 
dificultăți de ordin | 
financiar. Evident, ca în i 
orice afacere privată, ! 
important este ca pro- I 
ducția obținută să aibă | 
desfacerea asigurată.

Nicoiae TÎRCOB I 
________________________ J
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Dialogul purtat cu dnele ec. Elena Trie, șef 
Circumscripție fiscală Slmerla, șl Melania 
Lăcătuș, șef Serviciu Impozlte-taxe din cadrul 
circumscripției, a relevat o serie de aspecte 
legate de realitățile sectorului privat din 
localitate.

fn prezent sunt înregistrate la Simeria 
aproximativ 500 de firme private. Cea. 80 la sută 
din acestea fac comerț, 12-13 la sută sunt 
angrenate în activități de producție iar restul 
activează în zona prestărilor de servicii.

Din cele 500 de firme private, înregistrează 
profit doar 40 la sută, în timp ce 80 din societățile 
comerciale înființate ș!-au sistat activitatea. Ca și 
cauze Identificate de Interlocutoare pentru 
această situație critică sunt un cost prea ridicat 
al creditului, scăderea puterii de cumpărare a 
populației, chiriile ridicate pentru spațiile 
comerciale, precum șl o mulțime de taxe și 
impuneri ce trebuie plătite pentru constituirea 
unor fonduri mai mult sau mai puțin folositoare. 
&&
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■ Dl Gheorghe Moț, domiciliat în orașul Călan, 
str. 1 Decembrie, nr. 80, consecvent cititor al 
ziarului nostru, aduce în atenție un subiect dureros 
care ține de moralitatea unor oameni care se 
pretind a fi liberali de marcă, unul dintre ei 
ajungând să fie chiar senator. în speță este vorba 
despre dnii Gheorghe Danielescu și Viorel 
Cataramă, care au patronat multă vreme SAFI, 
care s-a vrut să fie o societate.de investiții 
financiare, dar au profitat în interese proprii cu vârf 
și îndesat de banii deponenților, înșelându-le orice 
încredere și așteptare.

în loc să se conducă după legi clare și să | 
probeze calitățile morale de care fac atâta caz, 
acești așa-ziși patroni au acționat după legile 

| junglei.
Scriindu-ne că în anul 1995 și-a depus toate 

economiile ce le-a agonisit de-o viață în procurarea 
a 15 certificate de tip C, dl Moț așteaptă acum cu 
nerăbdare să-și recupereze suma „investită” cu 
dobândă aferentă, ca și celelalte mii de depunători 
la acest fond. Cum în prezent soarta acestui fond 
este incertă, conducerea sa fiind încredințată altor 
persoane, cei în cauză trebuie să fie înarmați cu 
răbdare și tutun până când vor exista condiții de 
restituire a sumelor „investite”. (N.T.)
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„UMIROM” S.A/Petroșani * întorși 
|| || reculul activității de minerit |

SA. 
Petroșani înregistra în 1995 o cifră 
de afaceri de 21 de miliarde de lei. 
Dacă s-ar fi păstrat un nivel 
constant al activității, această cifră 
înmulțită cu parametrii inflației ar fi 
însemnat pentru 1997 o cifră de 
afaceri undeva la 83 de miliarde de 
lei. Contextul nefavorabil în care 
se plasează activitatea din minerit 
a făcut, însă, ca 1997 să fie și 
pentru „UMIROM" S.A. un an al 
diminuării comenzilor. Cifra de 
afaceri pe anul trecut de doar 61 
de miliarde de lei este o oglindire 
clară a recesiunii, reprezentând o 
reducere a pulsului activității cu 
peste 25 la sută față de 1995.

Nici anul în curs nu lasă să se 
întrezărească vreun reviriment 
economic. Dacă în februarie 1997 
se ajunsese la o producție de 5 
miliarde de lei, în ianuarie 1998 
„UMIROM” mai producea doar 
echivalentul a 2,5 miliarde de lei.

D-na ing. Aurelia Vărășeț, 
consilier pe probleme de 
management la „UMIROM",

UMIROM vorbește despre tot mai acuta 
lipsă de resurse cu care se 
confruntă principalul beneficiar al 
uzinei, Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani. O analiză comparativă 
a producției „UMIROM” în ultimii 
ani dă măsura precarității dotărilor 
pe care se bizuie exploatarea 
cărbunelui în Valea Jiului. în 1995 
s-au fabricat 74 de complexe de 
susținere, reper a cărui 
comercializare avea o importantă 
pondere în veniturile firmei. în 
1996 comanda RAH s-a redus la 
24 astfel de instalații, în timp ce în 
anul trecut cererea pentru acest 
reper a fost zero. O situație 
similară găsim și în cazul 
combinelor de tăiere. Până în 
1994 RAH comanda până la 8 
astfel de utilaje anual. Ultima 
comandă pentru acest utilaj a fost 
în 1995 când regia a achiziționat 
două combine. De atunci nu s-a 
mai fabricat nici o combină de 
tăiere.

Producția „UMIROM" este 
încă susținută de fabricarea unor

repere, mai puțin costisitoare, ce 
asigură o minimă dotare 
exploatărilor miniere. Se fabrică 
grinzi de susținere, transportoare, 
dispozitive de legat cablu în 
instalațiile de extracție, precum și 
alte repere specifice mineritului.. 
Deși și-a restrâns semnificativ 
comenzile, RAH nu reușește să-și 
achite datoriile către „UMIROM”, 
încasarea banilor făcându-se din ce 
în ce mai anevoios. „în anii trecuți 
problema blocajului financiar era 
rezolvată cât de cât pe seama 
ordinelor de compensare prin 
RENEL de care dispunea la acea 
oră RAH. în 1997 s-a înregistrat, 
probabil, o scădere a livrărilor de 
cărbune către Regia de 
Electricitate, deoarece RAH nu mai 
dispune la această oră de ordine de 
compensare. în aceste condiții 
creanțele „UMIROM” sunt din ce în 
ce mai impozante", precizează dna 
Vărășeț. La ora actuală "UMIROM" 
are de încasat 26 de miliarde de lei. 
Existența doar în acte a acestor 
bani prejudiciază grav desfășurarea

normală a activității generând 
datorii ale firmei către bugetul de 
stat și cel al asigurărilor sociale.

Interlocutoarea este opti
mistă în ceea ce privește viitorul 
firmei, care este asigurat și în 
condițiile unei restructurări a 
RAH. „în ipoteza închiderii unor 
sectoare miniere nerentabile sau 
chiar a unor exploatări întregi se 
folosește tehnologie specifică pe 
care o producem noi. în altă 
ordine de idei, ne gândim că 
sunt mine care justifică efortul 
financiar al unei retehnologizări, 
exploatarea zăcămintelor conti
nuând încă ani buni. Cert este 
că restructurarea RAH, mai 
devreme sau mai târziu, va 
impune restructurarea UMIROM 
ca răspuns la nevoia de recali- 
brare a potențialului productiv al 
firmei. Aceasta va însemna din 
păcate și costuri sociale care nu 
vor mai putea fi evitate", declară, 
în încheiere, dna Vărășeț.

A. SĂLĂGEAN
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INTRE "FAMILIE" SI SOI 
------- 9 ------------------------  
dezorganizate ori cu probleme 
sociale) într-o colectivitate. Șco
larii fac parte din clase diferite, 
formându-și diverse relații cu 
ceilalți colegi - unii se împrie
tenesc, alții sunt invitați în familii 
etc. în cazul copiilor de care pro
pria familie nu se mai interesează, 
după 6 luni (conform legii), părinții 
decad din drepturi iar copiii vor 
putea fi adoptați de alte familii, 
care să corespundă mai ales din

Ne-așteptam ca intrând pe 
poarta unei case de copii să fim 
întâmpinați de glasuri zgomo
toase, de forfotă și animație; la 
Casa de Copii Nr.2 din Orăștie, 
însă, la orele dimineții, totul era 
învăluit în liniște. Doar apropiindu- 
ne de una dintre uși puteam se
siza semnele vreunei prezențe a 
copiilor în clădirea instituției. într- 
o sală plină cu jucării, cei mai mici 
dintre ei, așezați la mesele de-o 
șchioapă, "lucrau" de zor la con
strucțiile înjghebate din mulțimea 
cuburilor colorate, sub suprave
gherea și îndrumarea eficientă a 
tinerei educatoare.

Cei 78 de copii instituțio- 
nalizați în această instituție de 
ocrotire au vârste cuprinse între 
3 și 12 ani, dar cu excepția gru
pei mici, ceilalți sunt cuprinși în 
învățământul din grădinițele și 
școlile din oraș, ne spune dna 
Elena Baciu, directoarea Casei 
de Copii Nr.2 Orăștie. "Majorita
tea copiilor sunt crescuți de noi 
(preluați încă din leagăn), asigu- 
rându-se o anumită continuitate, 
benefică atât din perspectiva 
activității noastre, cât și pentru 
copii (până în 1994 aici erau doar 
preșcolari). De altfel, ceea ce 
facem noi este să încercăm prin 
toate mijloacele să suplinim fami
lia, completează interlocutoarea 
noastră; adică să ne apropiem 
cât mai mult de o viață normală".

Pentru aceasta, copiilor li se 
organizează un program ce se 
vrea deopotrivă necesar și a-

■ I ■ I I II

tractiv, permițând participarea lor 
și la activitățile orașului. "Impor
tant este, precizează dna Baciu, 
ca acestor copii să li se creeze 
permanent preocupări, dar și o 
anumită libertate, independență 
pentru a-și forma personalitatea și 
spre a se putea descurca apoi 
fără a fi dirijați". în acest sens, un 
obiectiv însemnat este acela al 
socializării, al integrării copiilor 
(majoritatea proveniți din familii

FATE
punct de vedere moral.

în absența familiei, copiii se 
leagă afectiv de personalul insti
tuției de ocrotire; "răsplata une» 
asemenea munci, care presu
pune în primul rând disponibi
litate sufletească* conchide di
rectoarea instituției - este afec
țiunea și atașamentul copiilor".

A consemnat 
Georgeta BfRLA

Sesiunea județeană de 
comunicări științifice la limba 
și literatura română, organi
zată în vara anului trecut la 
Școala Normală "Sabin Dră- 
goi" din Deva, a reunit multi 
elevi hunedoreni. Elevi pen
tru care limba română în
seamnă, chiar de la vârsta 
adolescenței, stâlpul casei și 
al prispei, stâlpul porții, al 
hotarului, spațiul de locuit, 
marcă a entității. Dintre mulți
mea frumoșilor adolescenți 
aflați la sesiune mi-a zâmbit

fiind atunci elevă în clasa a 
Xl-a seral. Urmase, tot în 
această instituție, cursurile 
școlii profesionale, dar, la 
absolvire, și-a dat seama că 
nu se poate opri doar la atât. 
Simțea că trebuie, că poate 
să meargă mai departe. Pă
rinții, frații au sprijinit-o. Așa a 
urmat liceul, iar dorința de 
studiu a prins aripi. După 
sesiunea de comunicări și 
după examenul de bacalau
reat, Tabita a dorit să conti
nue urcușul pe drumul cu-

Tabita

Grupa mică a Casei de Copii Nr.2 din Orăștie este încă la începutul formării și dezvoltării deprinderilor 
corespunzătoare vârstei.

Foto Eduard CHIROIU
—

Tabita. O tânără adorabilă, 
frumoasă, distinsă, al cărei 
chip e luminat de seninul o- 
chilor, de zâmbetu-i cuceritor.

Lucrarea ei, susținută în 
sesiune - "Ipostaze ale inte
lectualului român în operele 
lui Camil Petrescu și Marin 
Preda" - a fost urmărită și 
primită cu interes de profe
sori. Ipostazele intelectualilor 
din "Ultima noapte de dra
goste, întâia noapte de răz
boi", "Un om între oameni", 
"Jocul ielelor", "Cel mai iubit 
dintre pământeni" au fost a- 
nalizate cu ascuțit spirit de 
observație, cu maturitate, 
Tabita încercând să surprin
dă momentele esențiale ale 
personalității acestora, expri- 
mându-le curat, cursiv.

Tabita venise la sesiunea 
de comunicări de la Grupul 
Școlar Economic și de Drept 
Administrativ din Petroșani,

noașterii. Am aflat, în toam
nă, că a reușit la un institut 
de învățământ superior din 
Oradea.

în iarnă, de sărbători, feli
citările trimise de Tabita celor 
dragi și apropiați sufletește 
au impresionat nu mumai 
prin calitatea ilustrațiilor, ci și 
prin conținutul urărilor. Una 
dintre aceste felicitări, pe 
care se distingea, în zare, 
steaua care a luminat drumul 
magilor spre ieslea în care s- 
a născut Fiul lui Dumnezeu, 
Tabita a scris: "Aș dori ca 
Steaua Betleemului să vă 
lumineze casa!" Atât. Dar cât 
de mult a spus! Felicitarea a 
fost scrisă acolo, în școala 
superioară în care Tabita stu
diază de câteva luni: Institutul 
Biblic "Emanoil" din Oradea.

Drum bun, Tabita, pe ca
lea credinței și a cunoașterii!

Lucia LICIU

După câte îmi amintesc și 
în urmă cu un an - sau doi? - 
aveai aceeași problemă, ac
tuală.

Iubești o femeie, o adori, 
o visezi, o divinizezi dar ea 
"parcă nu aude, nu vede și 
nu știe nimic." 

plALOW $)

Fiind o problemă atât de 
veche îmi pare că o găsești 
fără rezolvare. Eu doar te-aș 
întreba dacă ai spus celei 
adorate căt de mult o iubești, 
știe ea tot ce simți pentru ea? 
Dacă "nu vede și nu știe ni
mic" să înțeleg că este o dra
goste de taină? Dacă ar fi 
așa înseamnă că te zbuciumi 
inutil, nu poți aștepta răspuns 
la dragostea ta dacă persoa
na pe care o iubești nu știe

despre sentimentele tale! Tu 
poți crede că ea bănuiește, 
că ea trebuie să știe că o 
iubești, asta e impresia ta, 
dar până la proba contrarie 
trebuie să accepți și ipoteza 
că ea nu știe nimic.

Iar dacă ea știe că tu o 
iubești dar, cu toate acestea, 
se comportă indiferent față 
de tine, înseamnă că nu poa
te și nu împărtășește ace
leași sentimente și trebuie 
să-i dai libertatea de a iubi pe 
altcineva, de a nu te iubi pe 
tine. Doar știi bine că dra
gostea nu se poate cumpăra 
și nici dragostea cu forța nu e 
dragoste.

întâi deci, cred că trebuie 
să clarifici problema: știe sau 
nu știe că o iubești? l-ai de
clarat explicit sentimentele 
taie?

ina DELEANU
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Un gând și 0 po^nt^ la

Nu trebuie să judecăm meritul unui om după 
calitățile sale mari, ci după întrebuințarea pe care știe 
să le-o dea.

Ginerele aduce doi pepeni acasă și 
spune către soacră-sa:

- Mamă soacră, te-am auzit ieri 
spunând că ai da jumătate din viață 
pentru un pepene. Ți-am adus doi.

l

l
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MUSIC BOX
frumoase, scandaluri 
de presă și consum 
exagerat de alcool și 
droguri) și până la 
moarte - subită și în

Poșta paginii
Dorina Dineș, Brad. Reți

nând intenția și dorința ta de a 
"putea colabora" cu ziarul nostru, 
referitor la "articolul" trimis, reve
nim cu sugestii pe care le-am 
mai făcut și altora.

Știm că adolescența e vârsta 
marilor întrebări, a problema
tizărilor de tot felul, aspecte 
reflectate chiar în preocupările 
de zi cu zi; de unde, probabil, și 
"tentația" de a găsi, prin inter
mediul scrisului, o altă cale de

exprimare a propriilor frământări. 
Dar spațiul unui cotidian nu este 
prea generos pentru astfel de 
materiale, în cuprinsul acestuia 
trebuind să fie oglindită realitatea 
vieții de zi cu zi, cu situațiile și 
problemele ei concrete. De a- 
ceea te sfătuim să revii, pe cât 
posibil, cu subiecte de acest fel, 
pe care le poți întâlni în jurul tău. 
în același timp, îțf recomandăm 
mai multă atenție la regulile gra
maticale.

La 22 octombrie 1997 o 
știre tristă a făcut rapid ocolul 
lumii anunțând că Michael 
Hutchence solistul și liderul 
grupului INXS a fost găsit 
mort într-o cameră de hotel la 
Sydney / Australia. După pri
mele cercetări s-a presupus 
că el s-a sinucis. Așa se 
încheia viața unuia dintre cei 
mai marcanți exponenți ai 
rockului australian din ultimii 
20 de ani. Hutchence și gru
pul INXS au vândut pe par
cursul carierei peste 20 de 
milioane de discuri, susți
nând peste 5.000 de con
certe și reușind să devină 
una dintre cele mai iubite 
trupe de rock, cu o puternică 
rețea de fani în întreaga 
lume.

Michael Hutchence este, chael a urmat Davidson High 
un exemplu clasic de rocker 
începând cu modul extra
vagant de viață (îmbrăcă
minte exclusiv din haine de 
piele, mașini luxoase, femei

condiții suspecte. Michael s-a 
născut pe 22 ianuarie 1960 la 
Sydney / Australia, copilăria 
petrecând-o la Hong Kong. 
După ce pâ
ri n ț i i ____— -------------

16.08.1958) și Jon (născut la 
10.08.1962). Frații Farriss erau 
pasionați de muzică și cântau 
într-un grup cu numele The 
Farriss Brothers. Pentru că 
Michael avea calități de solist 
vocal i-au propus să cânte 
alături de ei. Treptat compo
nența lui The Farriss Brothers 

s-a definitivat, 
------------- ------- alături 

e

f INXS (1)
Kel și
Patricia ~ ~
Hutchence au divorțat, Michael 
a plecat cu mama sa la Los 
Angeles / SUA. Când Michael 
avea 13 ani Patricia a decis să 
se reîntoarcă în Australia. Mi-

Gabriela, cea mai tânără "cititoare" a ziarului nostru
Foto Eduard CHIROIU

School din Sydney unde s-a 
împrietenit cu Andrew Farriss 
(născut la 27.03.1960). An
drew l-a prezentat pe Michael 
fraților săi Tim (născut la

fra-
________ ț i i 

Farriss - Tim 
(chitară ritmică), Jon (baterie, 
percuție), Andrew (keyboards, 
voce) și Michael Hutchence 
(solist vocal), care constituiau 
nucleul de bază, li s-au ală
turat Garry Gary Beers (bass, 
voce, născut la 22.06.1958) și 
Kirk Pengilly (chitară, saxofon, 
voce, născut la 4.07.1959).

în 1977 The Farriss Bro
thers s-a stabilit la Perth, unde

au compus primele piese și 
au susținut primele show
uri. Timp de 18 luni au 
cântat în hoteluri, cluburi și 
baruri, străbătând cei 4.350 
de kilometri ai Australiei și 
reușind să-și consolideze 
stilul muzical original, o fu
ziune densă de rock și soul, 
în 1979 revin la Sydney și 
susțin primul concert oficial 
sub numele de INXS. Cele 
patru litere ce reduc expre
sia In Excess scrise cu ma
juscule dau senzația de 
mister, stârnind cu
riozitatea publicului dornic 
să afle mai multe despre el.

Primul single apărut în 
1980 și intitulat Simple Simon 
/ We Are The Vegetables a 
fost scos de o micuță casă de 
discuri Deluxe și s-a bucurat 
de succes în zona under
ground. După șase luni în 
care au compus și înregistrat 
piese noi, au semnat un con
tract cu casa australiană de 
discuri Atee, care le-a produs 
albumul de debut "INXS".

-va urma-
Horia SEBEȘAN

1
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină intravilan, str. 
Coziei, 1500 mp, repatriere. 
225309 (41183)

• Vând curte și grădină, două 
loturi stradale, 14 ari, pomi 
fructiferi pe rod, 300 m de la 
gară, vad comercial, Bretea 
Mureșană, 24 (40812)

• Vând casă 400 mp, 20 
încăperi, anexe - 100 mp și 7 
ha pământ, cu 45.000 mărci, 
negociabil (pot locui două 
familii), sat Jupani, nr. 152, corn. 
Traian Vuia, Timiș.(41206)

• Vând casă în satul Pricaz, 
corn. Turdaș, nr. 95 (41219)

• Vând casă în Certej, nr. 
209. Tel. 667100 (41205)

• Vând garsonieră 
30.000.000 lei, negociabil. Tel. 
216992 (41227)

• Vând casă, trei camere, 
grădină, posibilități racordare 
gaz, sat Peștișu Mare. 230087 
(41226)

• Vând casă vacanță în Mun- 
celul Mic, teren 30 ari, curent 
electric, apă curentă și 22 ari 
teren intravilan în Vețel. Tel. 
665137 (41220)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral, în suprafață de 172 
mp, în Deva. Informații la tel. 
092/373178 sau 054/219320 
(41232)

• Vând apartament două 
camere, etaj 1, mobilat (toate 
utilitățile), ocupabil imediat. 
Deva, Al.Jiului, bl.F, ap.12. Tel. 
214857, 092/355186 (41214)

• Vând casă, 4 camere, 
suprafața 400 mp, curte, garaj, 
canalizare, gaze. Hunedoara tel. 
724674 (41213)

• Vând apartament două 
camere, bl. 69, sc.1, ap. 12, Mi
cro 15, Deva. (41210)

• Vând casă sat Stîncești, 
com. Dobra, nr. 42. Relații Deva, 
Bejan, bl. 64/122, după ora 16 
(21494)

• Vând Dacia 1310, anul 
1988, cu 65000 km, telefon 
dimineața 211603, după masa 
216223 (40814)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Mărăști, etaj 4, preț 
80.000.000 negociabil. Tel. 
623733 (40818)

• Vând apartament 2 camere, 
Orăștie, Eroilor, bloc A, ap.21. 
(1430)

• Vând tractor U 850 DT, cu 
plug, an fabricație 1991. Tel. 094 
645588 sau 215590 (41209)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1995, preț 24.500.000. Tel. 
216106 (41216)

• Vând Audi 100, alb, ca
pacitate cilindrică 2000 cmc, 
111 CP, catalizator, ABS, 
90.000.000 km, an fabricație 
1993, stare excepțională. Tel. 
094/636443 (41225)_______

•Vând Dacia 1300, fabricată 
în 1980, preț 8.500.000 lei. 
Cumpăr sfeclă furajeră. Tel. 
223906 (41228)

• Vând Opel Ascona I8 E, an 
fabricație 1984, înmatriculat, 
CIV. Deva tel. 219388, 092/ 
281351 (41229)

• Vând două Dacii 1310, 
stare bună, preț avantajos. Tel. 
626632 sau 624423.

• Vând fân, Deva. Tel. 217684, 
după ora 18 (41239)

• vând Ford Sierra Break 
1988, înmatriculat, preț 
convenabil, tel. 651579 , 094/ 
561588 (0339)

• Vând Fiat Regata, Diesel, 
înmatriculat și antenă para
bolică completă. Tel. 242119 
(1431)

• Vând Dacia 1300, pentru 
piese, motor R5, motor ARO 
Brașov, malaxor 100 litri. Tel. 
545219 (0572)

• 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)

• Societate comercială 
vinde membrană hidroizo- 
latoare cu ardezie 4,5 kg/mp, 
import Italia, 32.000 lei/mp. 
057/221312, 092275563 (cec)

• Vând motocultor cu plug, 
freze, remorcă, din Germania. 
Tel. 212463 (41180)

• Vând garnitură cameră 
combinată, sculptată, unicat, 
model deosebit. Tel. 054 
218361 (40811)

• Vând urgent fân, otavă, 
3000 lei/kg. Tel. 731682 Călan 
(41213)

• Cumpăr betonieră și abricht 
220 V. Vând 300 I vin roz, 5000 
lei/l. Tel. 217466 (41124)

• Vând mobilă dormitor, hol, 
bucătărie și aragaz cu 4 ochiuri. 
Tel. 625521 (40815)

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

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

• Vând vacă de 5 ani, ges- 
tantă, de 8 luni. Pestișul Mic, 29. 
(0572)

PIERDERI 
____

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală R 6292010 al 
SC Itro Impex SRL Deva. Se 
declară nul. (41221)

• Pierdut legitimație de 
serviciu nr. 3481 pe numele 
Vincze Albert, eliberată de 
Termocentrala Mintia. Se de
clară nulă. (41212)

• Pierdut chitanță vamală 
autoturism eliberată de Vama 
Nădlac, cu seria 32571 pe 
numele Firoanda Mircea. Se 
declară nulă. (12435)

• Pierdut parafă medicală pe 
numele Petruțiu Monica. Se 
declară nulă. (41234)

• Pierdut două certificate de 
acționar, pe numele Mureșan 
Pop Petru și Mureșan Pop Pa- 
raschiva. Le declar nule. (0570)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial și garaj Deva. Tel. 
215602 (41223)

OFERTE DE ’
SERVICII

• SC Somar Promet SRL 
Deva angajează sudori, lăcătuș 
mecanic. Informații la tel. 
233266 (41186)

• Ofer servicii dactilografiere, 
operare calculator (prestări 
servicii). Tel. 227263 (41217)

• Firma distribuitoare mate
riale tehnologice pentru indus
tria cărnii angajează repre
zentant comercial. Cerințe : 
cunoaștere limba maghiară/ 
germană, engleză, permis 
conducere B, domiciliul stabil 
în Deva, telefon. Tel./fax 01 
2307116, 01/2307128, orele 
9-17 (40789)

• SC Simal Exim SRL Deva 
angajează secretară cu expe
riență. Cunoștințele de limbi 
străine, stucții superioare și 
operare pe calculator vor fi luate 
în considerare. Tel. 230630, 
233170 (41184)

• Firma Mercury caută ur- 
gent colaboratori. Tel. 227443 
(41198)

• Doriți să vindeți, să cum- 
părați, sau să închinați aparta
mente, case, terenuri, spații 
comerciale, fără să plătiți taxe 
de publicitate, înscriere și 
vizionare și cu reducerea ce
lorlalte taxe până la 45 la sută? 
Sunați la Business Center, tel. 
233637, 233638 (40808)

• Pentru realizarea unei 
colaborări româno-germane, 
U.M.Orăștie angajează tradu
cători autorizați engleză-ger- 
mană. Informații la sediul unită
ții, Orăștie, str. N.Titulescu nr. 60, 
tel. 242040 int. 233 sau 278. 
(1428)

DIVERSE

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Atlantic Ex Corn 
SRL Deva, str. Minerului, bl.E/ 
18 anunță începerea demer
surilor pentru obținerea acordului 
de mediu pentru chioșc b-dul 
Decebal, colț cu str. I. Creangă. 
Eventualele sesizări se depun la 
sediul APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu nr. 25. (41218)

• Asociația "Silvana" Beriu 
licitează în data de 15 martie, 
ora 10, magazia și saivanul. 
(3626)

fet^OMEMORARI

• Se împlinesc 2 ani de la 
trecerea în neființă a surorii

MARIȘ ROZALIA
și a nepotului

MARIȘ PETRU
Lacrimi și flori pe mormântul 

lor. Fratele Avram Constantin. 
Dumnezeu să-i odihnească în 
pace!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

februarie:
1 dolar SUA 8227 lei
1 marcă germană 4563 lei
100 yeni japonezi 6435 lei
1 liră sterlină 13535 lei
1 franc elvețian 5649 lei
1 franc francez 1361 lei
100 lire italiene 462 lei

■ 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 în tranzacții efective de schimb valutar ■
* ș/ înregistrări. B
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

VREMEA
Vremea va continua să se răcească treptat. Cerul 

va fi variabil. Vântul va sufla slab la moderat din sec
tor nordic. Local - dimineața se va semnala ceață în 
zonele joase. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 
-4 și 1 °C, iar maximele între 8 și 13°C. (Lucian Nistor) j

Direcția Sanitară

JfA DECESE

• Olimpia Pop împreună 
cu familia mulțumesc tuturor 
celor care le-au fost alături în 
clipele grele pricinuite de 
decesul tatălui

PETRIȘOR VALERIU
(41208)

• Aducem un ultim omagiu 
celui care a fost

CAMILBERKI
din partea familiei Ungurușan. 
(41231)

• Florica, Nelu, Jeni și 
Mariana sunt alături de familia 
Berki la greaua încercare 
pricinuită de pierderea dra
gului nostru

CAMIL
(41231)

• Cu inimile zdrobite de 
durere copiii Stela și Sandu, 
împreună cu familiile, anunță 
trecerea în neființă, după o 
lungă și grea suferință, a 
îndrăgitului lor tată

LACZIKO ȘTEFAN
îi vom păstra vie amintirea! 

(3624)

• Soția Voichița, copiii Ci- 
prian, Cristina, Camelia și 
părinții, copleșiți de durere, 
anunță decesul celui care a 
fost un soț și tată deosebit

Ing. BANCIU CANTEMIR
la numai 41 de ani. înmor
mântarea azi, 25 februarie, ora 
13, la cimitirul din Căraci, Baia 
de Criș.

• Administrația Sucursalei 
Miniere Brad, colegii și prie
tenii deplâng trecerea în ne
ființă a celui care a fost

Ing. CANTEMIR BANCIU
îndoliatei familii adâncă 

compasiune și sincere con
doleanțe. Dumnezeu să-l o- 
dihnească! (OP).

• Un ultim și pios omagiu 
din partea Administrației Sucur
salei Miniere Brad, a colegilor 
și prietenilor, celui care a fost

Ing.GHEORGHENEAGU
îndoliatei familii sincere 

condoleanțe! Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (OP).

Primăria orașului Simeria
i

Organizează licitație publică în vederea executării 
lucrării de defrișare arbori situați pe domeniul public.

Licitația va avea loc în data de 10.03.1998, ora 10, la 
sediul Primăriei orașului Simeria, str. Avram lancu, nr. 23.

Informații suplimentare se pot obține la biroul de 
urbanism și amenajarea teritoriului.

REGIONALA CER 
TIMIȘOARA

DIVIZIA CĂLĂTORI

Organizează în data de 31.03.1998, ora 
ll.OO, la sediul Diviziei Călători - Timi
șoara, str. Gării, nr. 2, licitație privind 
prestarea serviciilor de salubrizare a 
stațiilor Timișoara-Nord, Arad, Caran
sebeș Călători și Deva.

Pentru relații suplimentare sunați la 
tel/fax 056-292605 sau prin centrala 
CFR, interior 3129.

AIMUIMT
9

Unitatea Militară 0451 Deva 
selecționează candidați pentru 

Academia de Poliție Alexandru loan 
Cuza București, arma Jandarmi, cu 

durata de 4 ani.
Discipline de concurs:
S Istoria României (scris);
"S Limba Română (scris);

O limbă străină la alegere (scris).
Condiții de înscriere la concursul de admitere:

să fie absolvenți de liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau elev în ultimul an de liceu, cu 
media generală la purtare minim 8,00; 

e să aibă vârsta până la 22 ani împliniți;
să aibă înălțimea minim 1,70 m și să nu 

prezinte semne particulare evidente; 
e~ să fie apți medical;
''' să aibă conduită morală corectă.

Cei interesați pot afla relații suplimentare 
la Unitatea Militară 0451 Deva, cu sediul in 
Orăștie, str. Armatei, nr. 16 și vor avea asupra
lor buletinul de identitate.

Organizează concurs în data de 03.03.1998, 
în conformitate cu HGR 281/1993 pentru ocu
parea posturilor de contabil șef la Spitalul 
Orășenesc Vulcan, Spitalul Municipal Orăștie, 
Centrul de Sănătate Călan.

Condiții:I
O economist absolvent cu diplomă de li

cență în studii economice;
□ vechime minimă în specialitatea finan- 

ciar-contabilă 3 ani.
Dosarele se depun la Direcția Sanitară, Ser

viciul Resurse Umane, până la data de 
02.03.1998.

Relații suplimentare la Direcția Sanitară, 
Serviciul Resurse Umane.

'»= ■— ---
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j SLA. SIMERIA |

Importator unic în partea de Vest a țării, asigură |
| întreaga gamă de anvelope MATADOR pentru | 
I autoturisme și autocamioane. I

Utilizarea anvelopelor MATADOR prezintă o I
I serie de avantaje: i

13 cel mai redus cost pe kilometru rulat;
® siguranță în exploatare; |
13 aderență sporită în orice condiții meteo- j

j rologicc; I
| 13 preluarea șocurilor la drum și asigurarea unei j
| bune protecții a sistemului de direcție și suspensie; j 
| 13 zgomot redus în habitat. |

Pentru a vă convinge, echipați mașinile numai cu | 
| anvelope MATADOR. |

I 
I

Se asigură termen de garanție 2 ani și o perioa- |
I dă de exploatare de .5 ani. i
I Informații la telefoane: 054/260424; 260966. I
s____ _  _ ___ _ _______

O GAMA COMPLETA OE PRODUSE
Canon prmQUASAR

- IfVIPRirVIAMTE
- COPIATOARE

- FAXURI
- CALCULATOARE BIROU
- AGENDE ELECZT FSONiGE

Jn
PRETURI FARA CONCURENTA, 

ou
INSTALARE GRATUITA 

al
SERVICE.

COFERTA SPECIALĂ !>
Ir» perioada 1B - 28 februarie , 
Imprimanta BJC 250

In protul do raumoi
1 690 OOO lei

« > ' - \ i <

< Urc bun inecesAR ! j
..................... _ ■ ■ ■ ..................... —

| Visul american Revine realitate în România prin
S.C. LEDA S-A. care vă pune la dispoziție

CASE IIP AMERICAN
Intre 20.000-160.000 USD, cu plata in 30 

de ani, ai o dobândă de max. 2% pe an, tim
pul de execuție este de 120 zile.

Sunați acum la telefoanele: 061/714135, 
717497, Fax: 061/710338

PrNTDU A VĂ ÎMPl INI VISUL.
'x- ■- --------------- —-   ■ ■ /

PRW

S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRI? 

BUCUREȘTI

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 
LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

NASTURI Șl CAPSE
LA CELE MAI MICI PREȚURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93,01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90 >

-ț Buri ricorhairt carbopAzoaM In butelii da plastic da O,s; 1,5 ai a Irtrl ■ 

bc TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL.I 
|angajează pentru depozitul din Deva: ț

{ CONTABIL ȘEF j

| Condiții: - studii superioare economice, j 
j - experiență în domeniu,
■ - garanție materială. !
L — ^nJ<>^n^>jBl^e[efoiKB23156L — — J

Agenția “ECO5TAR” Brașov SRL
Str. Gh. Doja, nr.28, Alba lulia, tel.: 058/812439

Operează cu utilizarea forței de muncă în domeniul 
construcții în Israel și Germania.

Germania: zidari, dulgheri, fierar-betoniști - vechime 
minim 7 ani pe cartea de muncă. ,

Israel: dulgheri, fierar-betoniști, tâmplari, lăcătuși, 
conf. metalice - vechime minim 3 ani De cartea de muncă.

___ _ __________ ________________________________ >
ii

CONCENTRATELE FURAJERE

M@DEX’
¥

Vă oferă

> Îmbrăcăminte sortată - pe 
sezon de calitate excepțională

< ambalat în saci de 25 kg cu 
conținut mixt
<prețuri de introducere pe piață

> ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - 
din colectare originală

Pentru clienții noștri fideli 
acordăm reduceri până la 12%

Informații: 064 -193493
018 - 623482

Orar depozit: Zilnic 08-20 
Sâmbătă 8-16

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DIN ȚARĂ

- ----------------- — - —

Consiliul de Administrație al 
S.C. "MERCUR" S.A. Brad

ANTMIX

GĂINI și PUI

VACI și VIȚEI

PORCI și PURCEI
Produse de S.C. VIPROMIN S.R.L. Salonta sub licența 

AGROKOMPLEX CENTRAL SOYA Rt.
numai prin

S.C.CICOSIM AGROEX S.R.L

Pentru informații putem fi contactați la sediul societății 
din SIMERIA VECHE Nr. 85

sau Tel.261166

BANKCOOP
Hunedoara-Deva

Vinde la licitație publică următoarele:
1. Chioșc aluminiu, pardoseală betonată, suprafața 79 mp, situat pe 

platforma din fața halei Obor Hunedoara, preț de pornire: 80.000.000 lei;
2. Chioșc aluminiu cu platformă betonată, suprafața 80 mp și subsol de 

beton 120 mp, situat în str. M. Viteazul, Hunedoara (stație autobuz), preț 
de pornire: 120.000.000 lei;

3. Chioșc aluminiu format din două corpuri, platformă betonată, 
amplasat în Hunedoara, stația de autobuz "Centrul vechi", preț de pornire: 
80.000.000 lei;

4. Refrigerator PREMIX 31202 PX ■ 1 buc., preț de pornire: 8.000.000 lei;
5. Vitrină frigorifică hexagonală -1 buc., preț de de pornire: 14.000.000 lei;
6. Ladă frigorifică GRAM IG 605 - 1 buc., preț de pornire: 8.000.000 lei;
7. Vitrină orizontală DALLAS 1200 VENT - 1 buc., preț de pornire: 

12.000.000 lei;
8. Vitrină SUPER DALLAS 1800 VENT-1 buc., preț de pornire: 12.000.000 lei;
9. Colțar DALLAS AAP 80 - 1 buc., preț de pornire: 12.000.000 lei.
Licitația va avea loc in data de 27.02.1998, ora 13, la sediul 

BANKCOOP S.A. Hunedoara.
Informații suplimentare la telefon 227951, int. 322.

In orice ocazie, 
publicitate prin 

"Cuvântul liber"!
/ ~---- --------------- X

in atentia
9

pescarilor
Asociația Județeană 

a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi Hunedoa
ra atenționează pescarii 
ce domiciliază pe raza 
județului Hunedoara că 
singurele vize valabile 
la pescuit sunt cele fă
cute de către filialele 
AJVPS din Deva, Hune
doara, Petroșani și 
Orăștie.

Orice alte "VIZE" sunt 
nelegale și vor fi tratate 
în consecință.

V - J

( Convoacă )

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILORf
din S.C. MERCUR" S.A., cu sediul în Brad, strada 

Republicii, bl.6 parter, jud. Hunedoara, la Cinema 
"ZARAND" din Brad, în ziua de 14.03.1998, ora 10, cu 
următoarea ordine de zi:

0 Discutarea și aprobarea bilanțului contabil 
după prezentarea raportului administratorilor și 
cenzorilor și fixarea dividendului;

0 Pronunțarea asupra gestiunii administra
torilor;

0 Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pe exercițiul financiar 1998;

0 Aprobarea programului de investiții pe anul 
1998;

0 Aprobarea vânzărilor de active;
® Diverse.
Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu 

poate lucra din cauza neîndepllnlril prezenței 
acționarilor, a doua Adunare Generală se fixează 
pentru ziua de 22.03.1998, ora 10, în același loc șl cu 
aceeași ordine de zi.

- -  —
MF.i*.

Direcția Generală pentru Agricultură fi Alimentație Hunedoara-Deva
Scoate la licitație închirierea spațiului "Casa Agronomului" Mintia, 

cu parcul din Jur.
Posibilități de exploatare multiple.
Persoanele cu posibilități de a investi în maximum doi ani suma de 

minimum 500 milioane lei, pentru reparații șl amenajări, găsesc 
Informații la telefon 217455

Licitația va avea loc în ziua de 10.05.1998, ta sediul DGAA 
Hunedoara-Deva, str. 1 Decembrie, nr. 19, Deva.

SC APROTERRA SA 
SIMERIA

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.
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Crucea Roșie Germana și-a 
schimbat modul de a ne ajuta

Dl Bernhard Kuhn este 
delegatul Crucii Roșii a 
Landului Baden - Freiburg 
pentru județul nostru și 
petrece aici mai multe luni (a 
venit la 1 februarie și rămâne 
până în 30 august). Efectele 
prezenței sale în județ s-au 
făcut simțită la câteva 
subfiliale de Cruce Roșie. L- 
am rugat să-și prezinte scopul 
misiunii sale în județul 
Hunedoara.

- în primul rând - a spus dl 
Bernhard Kuhn - subfilialele 
din Landul Baden doresc să 
intre în parteneriat cu sub
filiale din județul Hunedoara. 
Există deja subfiliale hune- 
dorene în care se dezvoltă de 
ani de zile aceste parte- 
neriate. Cele care continuă 
parteneriatele de câțiva ani 
doresc în acest an să 
cumpere apartamente și să-și 
facă propriile lor sedii. De 
exemplu, în ianuarie, Primăria 
din Hațeg a oferit Crucii Roșii 
clădirea unui fost dispensar 
medical. Subfiliala va renova 
acest sediu cu ajutorul Crucii 
Roșii Germane. Același lucru 
s-a întâmplat la Brad, unde în 
februarie s-a cumpărat un 
apartament. Probabil că în 
Simeria se va cumpăra în 
martie un apartament. Iar în 
aprilie s-ar putea să-și 
cumpere un sediu și subfiliala 
din Călan. încetul cu încetul 
se dorește ca toate 
subfilialele să dețină sedii 
proprii.

Un alt scop al prezenței 
mele aici îl constituie con
tinuarea unei acțiuni începute 
anul trecut. în octombrie am 
organizat seminarul “Primul 
ajutor la copii", adresat 
mamelor, bunicilor, celor care 
se ocupă de cei mici în scopul 
prevenirii accidentării copiilor. 
Au fost pregătite 20 de per
soane, care la rândul lor vor 
instrui populațiș din localitățile 
din care provin. Toate per
soanele instruite sunt cadre 
medicale. Primele seminarii 
vor avea loc la Vulcan, Călan, 
Simeria, Deva.

în principiu se poate 
spune că a trecut perioada în 
care Crucea Roșie Germană 
a venit cu tiruri să ajute 
România. Azi Crucea Roșie 
Germană și-a propus s-o 
sprijine pe cea română prin 
stabilirea unei structuri 
concrete de ajutorare. Dorim 
să întărim Crucea Roșie din 
România.

Dar chiar dacă și-a 
schimbat modul de a ajuta 
Crucea Roșie din România,

sa expiră,

omoloaga sa germană mai 
aduce totuși ajutoare și 
pentru anumite categorii de 
persoane. Fiind plecat 
acasă, în Germania, dl 
Bernhard Kuhn a întâlnit o 
doamnă în vârstă care i-a 
oferit 2000 DM pentru că în 
România sunt bătrâni 
săraci pe care i-ar putea 
ajuta acești bani. “De altfel 
- adăuga dl Kuhn - mi-am 
propus ca fiecare subfilială, 
cât stau eu aici, să facă 
ceva pentru căminele de 
bătrâni”.

Referindu-se la mi
siunea actuală dl Kuhn 
preciza că acum n-a luat 
lucrurile de la zero, întrucât 
Crucea Roșie Germană 
activează aici de 7 ani și se 
bucură să vadă că munca 
depusă are efect. Personal 
a venit în România la puțin 
timp după împușcarea 
dictatorilor și încă își mai 
amintește frica trăită în 
acele zile. Și, chiar când 
delegarea
legăturile cu Crucea Roșie 
de la noi nu se vor 
întrerupe.

Venind dintr-un alt 
mediu, diferit de al nostru, 
poate fi un observator 
obiectiv al realităților 
românești. De aceea am 
dorit să aflăm ce găsește că 
e deranjant la noi. A 
răspuns că supărător i se 
pare să nu poți purta o 
discuție liniștită pe plan 
profesional (cât timp am 
stat de vorbă am fost de 
mai multe ori întrerupți). 
“Dar în plan privat e altfel, 
oamenii sunt liniștiți - 
consideră dl Kuhn. Pentru 
cineva venit dintr-un 
occident stresat acest lucru 
e liniștitor”. Dar e conștient 
de faptul că țara noastră 
are probleme. De pildă la 
Călan, unde a discutat cu 
liderul sindical al com
binatului. Provenind dintr-o 
regiune industrializată știe 
că schimbările sunt greu de 
realizat. Și la ei schimbarea 
a durat 20 de ani, a 
presupus și probleme 
sociale. Diferența este că în 
Germania era o rețea 
socială iar aici i se pare că 
fiecare se confruntă 
personal cu problemele 
sale și acest lucru îl 
deranjează. Este și acest 
aspect un motiv în plus 
pentru a sprijini activitatea 
de Cruce Roșie de la noi.

Prognozele (bazate pe 
datele recensământului) în 
ceea ce privește numărul 
copiilor care vor de veni ele vi 
în anii următori indică (în 
principal ia nivel urban) o 
scădere a acestuia. Comuna 
Romos însă face parte din 
rândul acelor localități care, 
începând chiar cu anui 
viitor, vor avea mai muiți 
elevi.

Numai în Ciungu Mare, 
spre exemplu, ne spune di 
Constantin Măntoiu (di
rectorul Școlii Generale 
Romos), populația școlară 
se va dubla în următorii trei 
ani. E adevărat că aceasta 
este și consecința faptului 
că tot mai multe familii se 
stabilesc în această zonă, 
inclusiv familii tinere. Cu 
atât mai mult se justifică 
efortul conducerii școlii de 
a duce ia bun sfârșit 
repararea celor șapte 
localuri aie instituției (șase 
școli primare și una cu clase 
V-VIII). fn acest scop, 
începând din ’95 s-au alocat 
din bugetul local 120 
milioane de iei, din care 
aproape jumătate s-au 
cheltuit în cursul anului 
trecut. în prezent se lucrează 
ia modernizarea bazei spor
tive a școlii (respectiv ia 
asfaltarea terenului de 
handbal).

Problemele Școlii 
L Generale din Romos nu sunt

ELEVI MAI MULTI IN VIITOR
ori comportamentul elevilor, 
dar supraîncărcarea pro
gramelor școlare continuă să 
atârne greu în desfășurarea 
procesului de învățământ. 
Până una-alta, cu tot volumul 
de informații și cunoștințe, pe 
care l-au asimilat de-a lungul 
celor opt ani de școală, 
absolvenții Școlii din Romos 
se-ndreaptă spre învăță
mântul liceal și profesional

practic altele decât cete aie 
învățământului românesc. 
„Elevii noștri suferă de prea 
multă informație, sunt de 
părere atât directorul școlii, 
cât și di Gheorghe Bunea, 
profesor de fizică și chimie; 
or, dacă accentuăm prea mu it 
componenta instructivă, cea 
educativă ar putea avea de 
suferit. ” Nu că ar fi probleme 
deosebite privind disciplina

din Orăștie, Geoagiu și 
Deva; rămânerea acasă 
după opt clase, chiar și ia sate, 
nu mai reprezintă o soluție 
demnă de luat în seamă, în 
actualele condiții aie societății 
românești. O meserie, o 
specializare dau ceva mai 
multă speranță elevilor 
(precum șipărinților acestora), 
în perspectiva găsirii unui ioc 
de muncă. (G.B.)

TRICOLORUL SA DĂINUIE

(Urmare din pag. 1)

vremuri de glorie, cât și în 
cele de restriște ale poporului 
român. Tocmai de aceea, cu 
pietate și credință trebuie să i 
se aducă meritatul omagiu.

Pentru armată, pentru 
ostași, tricolorul este la mare

Viorica ROMAN

între două ore de curs, elevii Școlii Generale din Romos mai schimbă câte-o vorbă, câte-o impresie, 
„străjuiți” de tinerii brazi din fața școlii.

Foto: Eduard CHIROIU^
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privim astăzi, trăim cele mai 
înalte sentimente de 
patriotism. Fie ca tricolorul 
României să dăinuie de-a 
pururi, cu demnitate, la loc 
de cinste între toate 
stindardele lumii” - spunea 
prof. Dumitru Susan, veteran 
de război.

r 
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încep lucrările 
gospodărești în 

cartiere
Au început în jurul unor 

blocuri de locuințe din Deva 
| acțiunile de curățare a 

resturilor vegetale din zonele 
verzi și pregătirea pentru

| plantările de gard viu și a 
florilor de sezon.

Asociațiile de locatari pot

I

b

I
■
1

EV 
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solicita asistență tehnică în 
aceste acțiuni de la Secția 
de Gospodărie Publică 
Deva (telefon 218665), unde 
li se dau relații cu privire la 
plantările de pomi 
ornamentali și ale florilor de 
sezon. (E.S.)

L
z»

Nou magazin alimentar
Ieri, la Deva, pe str. M. 

Eminescu nr. 61 (la inter
secție cu str. Spitalului), s-a 
deschis un nou magazin ali
mentar. Patronul firmei 
Quadra, dl llie Arșanu, 
spunea că prin acest maga
zin se desfac produse lactate 
proaspete, pâine, conserve, 
mezeluri, carne tocată și alte

mărfuri alimentare. Unitatea 
este încadrată cu personal 
calificat și practică prețuri 
accesibile.

Magazinul de tip ABC 
funcționează zilnic pe câte 
două schimburi, iar sâmbăta 
și duminica pe câte un 
schimb. (N.T.)

cinste, el căpătând în vreme 
calități sacre. De asemenea, 
pentru veteranii de război 
care au depus jurământul 
sub tricolor, steagul a rămas 
un simbol sacru. "Când îl

Mei wreirnesi nm imaiii țâne cui /mii
Dacă acum beneficiem de 

zile însorite, cu aspect 
primăvăratic, iată că prognoza 
meteorologică pentru lunile 
martie și aprilie nu este câtuși 
de puțin încurajatoare, în 
special pentru agricultori, și în 
mod deosebit pentru po- 
micultori. Capriciile primăverii 
se vor face simțite în a doua

parte a lunii martie, când 
caracteristicile vremii vor fi ca în 
anotimp de iarnă, cu lapoviță și 
ninsoare și cu temperaturi 
dimineața de sub minus 10 
grade C.

în luna aprilie, mai ales în 
prima jumătate, se prog- 
nozează temperaturi ce vor 
depăși 20-25 de grade C. Din

punct de vedere meteo
rologic se prevede că 
primăvara anului 1998 se 
aseamănă oarecum cu 
primăvara lui 1995, când a 
avut mult de suferit pomi
cultura, împotriva riscurilor 
naturale neputându-se 
interveni cu măsuri eficiente. 
(N.T.)

Timp de patru zile, locatarii 
blocului nr. 4, de pe strada 
Horea, din Deva, au rămas fără 
căldură. Bineînțeles, oamenii au 
dat telefoane la dispecerat, la 
punctul termic, chiar la directorul 
general al RAGCL, dl lone seu. 
lată, succint, răspunsurile 
primite:

- este vina dumneavoastră, 
a locatarilor, pentru că există un 
locatar la ultimul etaj care-și 
aerisește coloana și o uită 
deschisă;

- sâmbătă dimineața vi s-a 
oprit căldura pentru că aveți 
pierderi în subsolul blocului;

- cei de la dispecerat nu știu 
totul, este de părere dl lonescu. 
Avem o avarie serioasă; la 
blocurile tip H de pe Avram 
lancu. De aceea nu aveți 
căldură...

Numai că locatarii nu s-au 
mulțumit cu aceste vești 
contradictorii și o delegație a 
acestora s-a prezentat la punctul 
termic unde au aflat că nu era 
nici o defecțiune, că încălzirea la 
bloc a fost oprită de maistrul din 
zonă pentru că la blocul 4 sunt 
pierderi de agent termic. La 
cererea insistentă a locatarilor s- 
a făcut ceea ce trebuia făcut de

.........
la început - s-a trecut la 
verificarea coloanelor din bloc 
și s-a depistat o defecțiune la 
...măcelăria de la parter! Exact 
ca în povestea croitorului care 
întâi taie stofa și după aceea 
face măsurătorile.

Va cere cineva scuze 
locatarilor pedepsiți fără vină? 
Ca să nu mai vorbim de 
maniera brutală, total 
nepoliticoasă, cu care s-a 
trecut la sistarea căldurii, fără 
nici un aviz prealabil. Dar se 
întâmplă atâtea minuni astăzi, 
că nu ne mai mirăm de nimic!

Tiberiu iSTRATE

___ a _____ Ziar editat de

^CUVÂNTUL CAS%°"*1SĂ r r»I7D Șl EDITURA
jUUICa cuvântul liber -

------------------------------------------DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIU ISTRATE - 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MINEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB- membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061» E-mail:cuvllb@ deva.iiruc.ro
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției și la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria Inițiativă a colaboratorilor. 
Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare computerizată 
Codruța GOȚA 

Atiia KURTA OPREAN

Tiparul executat la 
IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ’’ 

ALBAIULIA
lei. 058-812126

deva.iiruc.ro

