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“ÎNTREPRINDERILE MICI Șl 
MIJLOCII - PREZENT Șl 

PERSPECTIVE”
Organizația municipală 

Deva a Partidului Alianța 
pentru România organizează 
mâine, 27 februarie, ora 13, în 
sala de ședințe a Prefecturii 
județene, un simpozion pe 
tema: “întreprinderile mici și 
mijlocii - prezent și 
perspective". Vor fi prezente 
personalități de prestigiu în 
domeniu, care vor aduce în

atenție problemele majore 
cu care se confruntă 
întreprinzătorii din județul 
Hunedoara și unele soluții 
de rezolvare a lor. îi 
așteptăm la întâlnire pe cât 
mai mulți dintre oamenii de 
afaceri - și nu numai - din 
județul nostru.

Ec. Cristian GALEA, 
Deva

Un ambasador - încununat cu
nimb academic la Petroșani

A

In aula Senatului 
Universității Petro
șani e atmosferă de 

sărbătoare. Gazdele au 
făcut toate pregătirile 
necesare. Personalități ale 
județului Hunedoara și 
municipiului Petroșani, 
cadre didactice, con
ducători de instituții și 
societăți comerciale și-au 
ocupat locurile pe scaunele 
înalte și grele, îmbrăcate în 
pluș roșu și albastru. După 
consumarea sfertului de 
oră academic - doar 
suntem într-o instituție de 
învățământ superior, nu? -, 
persoanele așteptate iau 
loc la masa ... senatorială. 
Pe scaunul din mijloc este 
invitat un oaspete de 
seamă - dl Cornells Mario 
Massimo Hubertus Roberto

NUHCIND UN SLUJBA FRIGULUI
Dacă aveai ghinionul prin 

anii '70 să fii proprietarul 
vreunui frigider “FRAM” mai 
stricăcios, singura poartă unde 
se putea bate pentru 
remedierea defecțiunii era, la 
Deva, cea a unității de reparații 
uz casnic, aparținând pe atunci 
de Cooperativa meșteșu
gărească “Mureșul”. Meșterii în 
ale tehnicii dedicate uzului 
casnic, cu halatele lor 
bleumarin “stoarse" de prea 
mult frecuș, deveniseră figuri 
cunoscute în microcomu- 
nitatea de meșteșugari și 
comercianți a complexului din 
josul străzii Kogălniceanu.

Astăzi, în atelierul de 
reparații aparținând, ciudată 
evoluție, Cooperativei “Arta 
Modei", mai activează un 
singur om. Dl Sorin Butar este 
specializat în manopere de 
depanare specifice frigiderelor. 
Și e de mirare că într-o lume a 
reprezentantelor de mari 

S.C. “DECEBAL” S.A. ,Wf 
DEVA

VINDE PREPARATE Șl CONSERVE DIN CARNE 
adaos comercial

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

I\lu ezitați să cumpărați acum 
mai ieftin si mai bun!

..   —..........     ,, J)/

van Hanswijck de Jonge, 
Ambasadorul Regatului 
Olandei la București. Un cor 
nevăzut intonează “Gau- 
deamus igitur”. Iau cu
vântul, în ordine, dnii 
prof.univ.dr.ing. Nicolae 
lliaș - rectorul Universității 
Petroșani și ing. Pompiliu 
Budulan - prefectul jude
țului Hunedoara. Vorbesc 
cu respect și prețuire 
despre Olanda și poporul 
olandez, apoi, cu emoție și 
plăcere, despre semni
ficația momentului festiv: 
acordarea titlului de Doctor 
Honoris Causa distinsului 
oaspete din Țara lalelelor și 
a morilor de vânt. Pro
fesorul Florian Gușe 
încântă asistența cu bogata 
biografie a Excelenței Sale 
van Hanswijck de Jonge.

producători, a service-urilor de 
firmă, un atelier fără un nume 
mare în spate mai poate exista. 
“Pentru a-mi câștiga clienții am 
doar două atuuri: un preț al 
manoperei coborât și pe cât 
posibil o mare promptitudine a 
serviciului", precizează dl 
Butar. Principalii beneficiari ai 
atelierului sunt posesori ai unor 
agregate frigorifice românești, 
dar și ai unor frigidere din 
import cumpărate la mâna a 
doua. Datorită inexistenței unor 
fonduri pentru constituirea unui 
stoc de piese de schimb, 
atelierul lucrează cu “materialul 
clientului”. “După 1992 a 
devenit, economic vorbind, o 
imposibilitate să mai apro
vizionăm cu piese cfe schimb. 
Un motiv ar fi, clar, lipsa de 
bani. Pe lângă aceasta a 
început să se facă simțită o 
lipsă de colaborare a 
furnizorului nostru, fabrica de 
frigidere de la Găieșri. E de

r
Am reținut și ne face 

plăcere să consemnăm 
că, la cei 63 de ani ai săi, 
este una dintre marile 
personalități ale diplo
mației olandeze. După 
studii gimnaziale în 
Elveția, a absolvit con
secutiv studii superioare 
de drept public și in
ternațional, de filologie, 
precum și cursurile 
Colegiului de Apărare al 
NATO, fiind ofițer în 
rezervă al Cavaleriei 
olandeze. Timp de 10 ani 
(1962-1972) a îndeplinit 
misiuni importante ale 
ministerului afacerilor 
externe olandez la Bonn, 
Rio de Janeiro, Bruxelles,

_____Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2)

înțeles această reținere a 
Găieștiului în perspectiva în 
care fabrica își susține propria 
rețea de ateliere service din 
țară”, ne spune dl Butar. Așa 
stând lucrurile, clientul trebuie 
să procure din comerț piesa 
defectă, de regulă termostatul 
sau motorul, după care 
aceasta ia locul celei defecte 
în atelierul dlui Butar. Cele 
mai complicate defecțiuni ale 
frigiderelor sunt, în opinia 
interlocutorului, cele care 
afectează lada frigorifică, 
evaporatorul sau motorul 
instalației. Activând în cadrul 
cooperației, câștigurile meș
terului depind de încasările 
făcute. De aceea, poate, dlui 
Butar îi place mai mult vara, 
anotimp în care canicula face 
din frigider o necesitate 
pentru fiecare gospodărie.

A. SĂLĂGEAN

Ministrul Sănătății, Ion 
Bruckner, a dispus majorarea 
tarifelor prestațiilor medicale 
cu plată, începând cu 1 martie 
a.c.. Conform Ordinului minis
trului, tarifele consultațiilor 
practicate de policlinicile cu 
plată și dispensare sunt 
următoarele:

Consultația primară 
acordată de academicieni, 
profesori și conferențiari, 
doctori în medicină și doctori 
docenți: policlinică - 31.000 
lei; la domiciliu, ziua/noaptea

I

ÎȘ AU MAJORAT 
TARIF LII PENTRU 

CONSULTAȚIILE 
'm/tbidpifc cu
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I

- 37.000/46.000; consultații 
control în policlinică - 28.500.

Consultația primară 
acordată de medici primari: 
policlinică - 28.500 lei; la 
domiciliu, zi/noapte - 31.000/ 
40.000; consultații control în 
policlinică - 25.000 lei.

Consultația primară 
acordată de medici specialiști 
și alte cadre medicale cu 
pregătire superioară: poli
clinică - 26.000 lei; la 
domiciliu, zi/noapte - 28.000/ 
32.000; consultații control în 
policlinică - 22.500 lei. 
(MEDIAFAX)

Durerile poienarilor____
Dacă spunem poienari, 

gândul nu ne duce neapărat 
la locuitorii din Poiana Sibiului, 
ci ne poate purta mai aproape 
de locurile noastre, în speță 
fiind vorba despre cele 15 
gospodării ce formează 
cătunul Poienari, din comuna 
Geoagiu. Dar să vedem care 
sunt durerile acestor oameni, 
care nu trebuie să fie și 
marginalizați de Primărie, 
chiar dacă sunt puțin mai 
izolați față de centru. Dacă la 
introducerea gazului metan au 
existat niște motive obiective 
pentru care au fost exceptați 
de la racordare, oamenii de 
aici se așteaptă să aibă cel 
puțin lumină de la bec pe 
timpul nopții, beneficiind și ei 
de avantajele oferite de 
iluminatul public. Cu toate 
insistențele însă dorința lor nu 
a fost luată în seamă până 
acum de mai marii Primăriei.

O altă dorință ce-i apasă 
ca o durere, a poienarilor, este 
dea fi ajutați să pietruiască și 
să facă circulabil drumul din 
cătun spre asfaltul ce leagă 

^sanatoriulde centrul comunei,

a Ai

Ieri, 25 feb., la inițiativa 
Federației Educației Naționale 

) > J

s-a declanșat o grevă de 
avertisment la nivelul învă
țământului preuniversitar. 
Conform precizărilor condu
cerii filialei județene a FEN, 
acțiudilor revendicative ale 
membrilor sindicatului li s-au 
alăturat toate cadrele didactice 
din grădinițele, școlile și liceele 
hunedorene. Timp de două ore 
(între 11,00 și 13,00) 
dascălii au intrat la clase, dar 
numai pentru a-i supraveghea 
pe elevi; apoi, în funcție de 
orar, cursurile au fost reluate.

Cadrele didactice susțin, 
așadar, revendicările sin
dicatului, mai cu seamă 
creșterea salariilor acestora, 
concomitent cu alocarea unui

fiind vorba despre acoperirea 
unei distanțe de câteva sute de 
metri liniari. Potrivit celor spuse 
de către dl Andrei Cuc, în 
numele celor ce locuiesc în 
acest cătun, s-a făcut câte 
ceva cu forțe proprii, însă este 
nevoie să fie implicată și 
Primăria în soluționarea 
problemelor ce le ridică 
cetățenii.

Pe lângă cele arătate, 
neliniștea poienarilor este 
legată și de restituirea 
pădurilor ce le-au avut in 
proprietate și pentru care 
posedă documente legale. 
Cerința lor este cu atât mai 
îndreptățită dacă se are în 
vedere că de cealaltă sursă de 
căldură, respectiv de gaz 
metan, ei nu beneficiază încă. 
Cum spunea interlocutorul, 
proprietarilor li s-a făcut 
propunerea să accepte 
suprafețe de pădure în 
echivalent în altă parte, spre 
satul Bozeș, ceea ce ei 
consideră că este incorect, 
dorind să revină pe suprafețele 
ce le-au aparținut de drept și 
de fapt.

buget de 6 la sută din PIB 
învățământului, după cum ne 
confirmau și directorii 
liceelor Decebal, Traian și 
Pedagogic din Deva.

Sindicaliștii mai solicită 
recunoașterea Recomandării 
UNESCO ■ OIM privind Sta
tutul profesorilor, stoparea 
oricăror tentative de pro
movare în funcții de 
conducere pe criterii politice 
ș.a. “Dacă Guvernul Ro
mâniei nu dă curs solicitărilor 
noastre până la termenul 
limită de 15 martie 1998", 
se arată în rezoluția 
Consiliului National al FEN,1 - \ 
după consultări cu FSLI și 
FSI “Spiru Haret", acestea 
vor declanșa greva generală. 
(G.B.).

Un mare semn de 
întrebare se ridică și în 
legătură cu titlurile de 
proprietate asupra pă
mântului, care nu au fost 
înmânate încă unui mare 
număr de poienari și altor 
cetățeni din comună. 
Nedumerirea este cu atât 
mai mare dacă se are în 
vedere că nu sunt neclarități 
și măsurătorile s-au efectuat 
de multă vreme. Cum 
spunea dl Cuc, de multe ori 
când merge să ceară relații 
la primărie în legătură cu 
titlul de proprietate sau cu 
alte probleme de interes lo
cal, nu prea găsește 
audiența necesară, altele 
fiind prioritățile oamenilor de 
acolo.

Nădejdea dlui Cuc este 
că, cel puțin după acest 
semnal, se vor găsi șanse 
de dialog, dar mai ales căi 
și mijloace de soluționare a 
doleanțelor și de stingere a 
durerilor poienarilor.

Nicolae TfRCOB y
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Un ambasador - 
încununat cu nimb 

academic la Petroșani
(Urmare din pag. 1) 

iar de 26 de ani ocupă înalte 
funcții diplomatice, inclusiv 
de ambasador, la Washing
ton, Pretoria, Paris, Var
șovia, Viena, Singapore, 
Caracas. în 1996 a fost 
numit Ambasador al 
Regatului Olandei la 
București.

Semnatar al unui număr 
impresionant de articole în 
diferite periodice și reviste 
de specialitate olandeze, 
autor al mai multor cărți în 
domeniile dreptului inter
național, politicii, eco
nomiei, culturii central- 
europene, dl Cornells Mario 
Massimo Hubertus Roberto 
van Hanswijck de Jonge a 
fost onorat cu înalte titluri și 
ordine - militare, științifice, 
diplomatice - în mai multe 
țări unde a îndeplinit înalte 
misiuni pentru țara sa. 
Acestora li s-a adăugat titlul 
de Doctor Honoris Causa 
acordat de Universitatea 
Petroșani.

Dl van Hanswijck de 
Jonge îmbracă roba de 
celebru universitar. Este 
felicitat, i se oferă flori. Apoi,

Sugestii date cu 
amabilitate

Deși modest ca suprafață, 
micul magazin de cosmeticale 
situat în incinta spațiului 
comercial “Tineretul” din 
Deva este considerat de către 
clienți un etalon în comerțul de 
profil. Aspectul continuu 
ordonat și primenit, expunerea 
corectă a produselor, astfel 
încât informarea să fie cât mai 
accesibilă potențialului 
cumpărător se află continuu în 
atenția asociatului unic al S. C. 
Excom Clarisa S.R.L., dna 
Hegedus Clara. Cu amabilitate 
și multă răbdare dă sugestii în 
alegerea cadoului potrivit 
vânzătoarea Daniela Dragomir.

Joi 
26 februarie

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 
Ultimele știri (s/r) 13.00 
Sensul tranziției (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 
15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 160) 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.15 Dr. Quinn (s, 
ep. 14) 22.15 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.00 Reflecții 
rutiere 23.15 Jurnal

6.30 Canary Wharf (r) 8.55 
Universul cunoașterii (r) 9.55 

J/ledicina pentru toți (r) 10.25 

în noua sa calitate, 
dobândită într-una dintre 
instituțiile tehnice cele mai 
prestigioase ale Româ
niei, și cu largă recu
noaștere internațională, dl 
dr. van Hanswijck de 
Jonge rostește un amplu 
discurs pe o temă de 
stringentă actualitate: 
“Integrarea Europeană a 
României - Revendicarea 
Central - Europeană”. 
După o scurtă introducere, 
citită în limba română, 
restul expunerii, extrem de 
interesantă, o parcurge în 
limba engleză.

Din nou “Gaudeamus 
igitur”. Aplauze, felicitări, 
șampanie. Județul Hune
doara și Valea Jiului și-au 
mai câștigat un prieten. 
Ști-vor oare să prețuiască 
și să valorifice aceste 
avantaje morale?

N.R. în ziarul de mâine 
- un interviu acordat in 
exclusivitate ziarului 
nostru de către Excelența 
Sa - Ambasadorul 
Regatului Olandei ia 
București.

De curând, fondul de 
marfă a fost reîmprospătat cu 
cele mai apreciate articole și 
anume: gama “Clochard”, 
“Revlon ”, “Lon ” sau 
“Kookay ”, dar și cu cele mai 
noi cosmeticale din gama 
“Coty” (“tret a' porte” și 
“Indome”), cu deodorantele 
și apele de toaletă “Versace”. 
Sunt oferite multe alte 
produse ce pot constitui o 
surpriză plăcută pentru cele 
dragi ■ mame, soții, bunici, 
surori, prietene sau colege cu 
prilejul mărțișorului și al zilei 
de 8 Martie. (E.S.).

Fețele schimbării (r) 11.30 
D.a.(r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Magazin sportiv
13.15 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela 
(s, ep. 140) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5... 
oferă premiile emisiunii 
pentru anul’97! (div.) 19.10 
Față în față cu autorul 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 2) 21.00 
în fața dvs. 22.00 Chip de 
femeie (dramă Suedia 1938)

ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Doctor Bramwell (s/r) 
.11.00 Mirajul aurului (f/r) 
12.40 Rățoiul Huey (d.a)
13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 80) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Vise și oglinzi (s) 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 

«Cafea cu parfum de femeie

0 bancă pentru hațegani
Cooperativa de credit 

Hațeg, sub noua denumire de 
„Bancă Populară”, are ca 
zonă de activitate, în afară de 
orașul Hațeg - cu cele trei 
localități aparținătoare 
(Silvașul de Sus, jSilvașul de 
Jos, Nălați) - și comunele: 
Răchitova, Unirea, Totești, 
Sântămărie Orlea, Bretea 
Română, care numărau, la 
finele anului 1997, 2.171 de 
membri cooperatori, fiecare 
având înscris cel puțin o 
parte socială a 5000 de lei.

Consiliul de adminis
trație, cu dl Ion Stegărescu - 
președinte, dna Eva Jula - 
contabil șef, dna Bărăștean 
Eugenia ,§i dna Nedelcuț 
Mihaela - casiere, a înre
gistrat realizări deosebite în 
anul 1997. Astfel: fondul 
social (mutual) a fost de

r
Dl Vonica vrea sa știe...

i Ca pensionar și agricultor, dl 
1 loan Vonica, din municipiul 
| Orăștie, str. Oituz, nr.24, abonat 
i și cititor consecvent al ziarului 
1 nostru, ne aduce în atenție 
| câteva probleme care îl
■ interesează în mod deosebit. 
J Apreciind cu obiectivitate, în 
I calitatea sa de cititor, calitatea 
I ziarului, atât privind conținutul
■ articolelor publicate, cât și grafica 
I actuală, dl Vonica ne mărtu- 
l risește că este pasionat de 
! legumicultura, această preocu- 
I pare fiind motivată și de unele 
I greutăți de ordin financiar cu care 
! se confruntă în ultima perioadă.
I Deoarece cu pensia nu mai 
| ajunge să-și achite toate dările
■ față de stat și alte obligații ca
I impozite, taxe pentru apă, gunoi, 
I____ ___ _____ ___

(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
Prizonierii universului 
pierdut (f. SUA ’83) 21.30 
Știri 21.40 Falsă identitate (s, 
ep. 3) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 
M.A.S.H. (s) 11.00 Nadine (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra cu Octavian 
Paler (r) 14.30 Nemuritorul 
(s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 18.00 Vărul din
străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 
64) 21.15 Doctor în Alaska (s, 
ep. 62) 22.00 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 47) 
22.45 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow) 

depunerilor pe termen - de 
138.583.000 lei; un mare 
număr de membri cooperatori 
au beneficiat de împrumuturi 
care au totalizat aproape un 

' "BANCĂ ' 
POPULARĂ^ 
miliard de lei, bani pe care i- 
au folosit pentru procurarea 
unor bunuri de folosință 
îndelungată, pentru dez
voltarea producției agricole, în 
gospodăriile proprii, în 
construcții etc.

Demn de menționat este 
faptul că, în cursul anului 
trecut, „Banca Populară” 
Hațeg a avut un procent de 
restanțieri de numai 0,52%, iar 
operațiunile în contul 
diferitelor organizații au fost

cure-” electric, radio, televizor și 
altele, dl Vonica ne scrie că s-a 
gândit că singura șansă este să 
mai cultive ceva legume pe care 
să le valorifice la piață pentru a-și 
mai rotunji cât de cât veniturile, 
încercările de a obține cât de cât 
rezultate mulțumitoare din 
cultivarea legumelor în grădina 
casei nu i-au fost însă răsplătite 
pe măsură, deoarece s-au 
înmulțit bolile și dăunătorii care 
atacă legumele, fie că este vorba 
despre varză, roșii, ceapă, 
morcovi sau despre alte culturi.

Pentru a depăși acest necaz în 
acest an, dl I.V. ne sugerează și ne 
roagă în același timp să publicăm 
periodic, la timpul potrivit, 
recomandări ale specialiștilor 
privind cultura legumelor și

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.)

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 (show pentru 
copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
51) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 51) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 51) 
20.00 911: Apel de urgență! 
(s) 21.00 Jocul de-a spionii 
(f.fant. SUA 1984) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

AGASA
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30
Dragoste și putere (s/r) 14.15 
Cinemateca de acasă: 
Șarada (f/r) 17.00 Antonella 
(s, ep. 22) 18.00 Marielena (s, 
2 ep.) 19.30 Casper (d.a) 

de 841.516.000 lei. Beneficiul 
Băncii a fost în 1997 de 
6.922.000 lei. De remarcat și 
faptul că membrii Consiliului 
de administrație au reușit să 
cumpere un local nou, 
modern, dotat cu un 
calculator de cea mai înaltă 
tehnică. Prin intermediul 
presei și al postului de radio 
T.5 ABC Hațeg, sunt 
popularizate criteriile de 
acordare a împrumuturilor și 
avantajele pe care „Banca 
Populară” le acordă 
membrilor cooperatori. -

Suntem convinși că 
această cooperativă de credit 
va parcurge în continuare un 
drum ascendent, tot mai 
mulți cetățeni având 
încredere în ea.

Aurei ANCA, 
Hațeg

combaterea bolilor și dău- ■ 
nătorilor specifici. Firește că vom * 
avea în atenție o asemenea | 
propunere, ea găsindu-și ecou și ■ 
pentru alți cultivatori de legume. 1 
Pe lângă avertizările Inspec- | 
toratului județean pentru i 
protecția plantelor și carantină • 
fitosanitară, cât și recomandările I 
unor specialiști, îl sfătuim pe dl l 
Vonica să țină legătura și cu ‘ 
centrul local de protecție a I 
plantelor de unde poate afla și l 
noutăți legate de substanțele . 
chimice - pesticide ce se I 
utilizează pentru combaterea I 
bolilor și a dăunătorilor din ! 
legumicultură și din alte culturi I 
agricole. j

Nicoiae TÎRCOB I 
_____________________ I

20.00 Dragoste și putere (s? 

ep. 19) 21.00 Războiul con
jugal (s, ep. 19) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 19) 22.45 
Cinemateca de acasă: 
Sărută-mă prostule! (co. 
SUA 1964)

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

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

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

09.15 Interviul săptămânii 
(r) 09.15-09.30 Muzică, 
publicitate 17.00-17.45 
Actualitatea (talk show) 
17.45-18.00 Știri 19.30-19.45 
Știri (r) .

Joi, 26 februarie

□ BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aveți o viteză de reacție 
surprinzătoare. Ar fi bine să 
nu discutați decât despre 
soluțiile lucrărilor de la 
serviciu. Călătoriile e mai 
bine să le evitați.
□ TAUR 
(21.IV - 21.V)

Sună telefonul mereu, 
aveți multe comisioane de 
făcut. Aflați de aprobarea 
unui act. Părintele dv are 
nevoie de îngrijire medicală.
□ GEMENI
(22.V - 22.VI)

Nesperate bucurii vă pot 
aduce relațiile cu copiii. Ați 
putea afla de o realizare a 
copilului dv. Instabilitatea 
unei femei vă irită și vă 
creează probleme.
□ RAC 
(23.VI - 23.VII)

E nevoie de prudență în 
tot ce faceți spre a evita 
posibile pierderi sau 
accidente. Realizarea unuia 
dintre părinți ca și sprijinul 
familiei vă ajută să depășiți 
o perioadă grea.
O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Conflictele cu părinții se
rezolvă. Sunteți tentat să 
vorbiți mai mult decât 
trebuie și partenerii de 
afaceri cred că nu sunteți”
demn de încredere.
O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Realizați ceva deosebit în, 
profesia dv. O vorbă 
scăpată din neatenție poate 
dăuna relațiilor cu cei din 
jur; fiți atent, căci în curând 
aveți nevoie de o susținere 
puternică.
□ BALANȚĂ 
(23.IX - 23.k)

Aveți ocazia să vă faceți 
publice planurile de viitor. 
Se vor găsi persoane 
interesate de colaborarea 
cu dv. Popularitatea dv e la 
limita maximă. Profitați de
ea.
□ SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Relații tensionate cu 
partenerii de afaceri. Unul 
dintre frați intervine și 
reușește să îmbunătățească 
situația. Nu vă lăsați condus 
de impuls.
OSĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Verificați informațiile 
înainte de a le folosi, căci 
nu-s în totalitate valabile. 
Implicarea în activități 
sociale v-ar relaxa și v-ar 
ajuta să obțineți rezultate 
pozitive într-un domeniu 
plăcut dv.
□CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Doriți să faceți multe dar 
nu vă puteți aduna și 
stăpâni gândurile. Singurul 
lucru pe care-l puteți face 
azi este să citiți fie și un 
roman de aventuri.
□ VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Colaboratorii vă consultă 
în piuite probleme, ceea ce 
nu vă deranjează deși vă 
obosește. Puteți dovedi, o 
dată în plus, de ce sunteți în 
stare.
□ PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Aveți grijă căci printr-o 
acțiune nechibzuită puteți 
distruge tot ce-ați obținut cu 
atâta trudă. Această zi agitată 
o puteți depăși doar prin 
puterea discernământului și 
autocontrolul dv.

jîereicep,
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Un plus de prospețime și culoare
Vremea frumoasă, cu soare 

cald, din ultimele zile, a dez
morțit întreaga natură, fiind priel
nică începerii lucrărilor gospo
dărești.

în municipiul reședință de 
județ, pe principalele artere de 
circulație, echipe de lucru de la 
Secția Gospodărie Publică a 
Primăriei au început toaletarea 
arborilor de pe aliniamentul stră
zilor și din cartiere. Concret, 
despre acțiunile menite să aducă 
un plus de frumusețe, culoare și 
prospețime aspectului Devei, ne- 
a vorbit dl. loan Popa, șeful sec
ției G.P.: "Se face o curățenie 
generală a zonelor verzi și a 
rigolelor pe DN7, începând din 
Sîntuhalm până la Izvorul "De- 
cebal", în paralel plantându-se 
pomi ornamentali și completări 
de pomi acolo unde s-au rupt. 
Rând pe rând, toate zonele verzi 
vor fi greblate de resturile vege
tale, acțiune care va dura circa 
trei săptămâni. La intersecția 
străzilor Bălcescu, Minerului și 
Bejan se amenajează în prezent 
două scuaruri, echipele care

Comunitatea moam o 
dată cu noi

Despre evreii care au trăit 
în România și despre cei care 
încă mai trăiesc aici s-a scris 
de-a lungul timpului foarte 
mult. Rolul jucat de aceștia în 
istora țării a fost fără îndoială 
unul extrem de important. 
Scriitori, poeți și artiști au 
făcut cunoscute lumii, îm
preună sau fiecare separat, 
nu doar valorile iudaismului 
românesc, ci și valorile cultu
rale ale întregii țări. însă, după 
cel de-al doilea răzbbi mon
dial, tot mai mulți au plecat, 
goniți de grozăviile comunis
mului și de prigoana la care 
au fost supuși. Preferând li
bertatea, cei mai mulți au ple
cat să construiască statul Is
rael. Din cei 700.000 de evrei 
care locuiau în România inter
belică, au mai rămas în pre
zent doar 14.000.

Dl Alexandru Max, preșe
dintele Comunității evreilor din 
Deva, ne-a declarat că și în 
municipiul nostru au mai ră
mas foarte puțini: "Mai sun
tem doar 80, însă majoritatea 
avem peste 60 de ani. Așa
dar, comunitatea iudaică va 
muri o dată cu noi". Și totuși, 

plantează flori de sezon și gazon 
fiind îndrumate de dna inginer 
tehnolog Francisca Crisfea".

Parcurile se află de asemenea 
în atenția secției amintite. După 
curățarea de crengi uscate și a 
covorului de frunze, se vor repara

Gospodărirea 
localităților r

băncile și coșurile de reziduuri. Vor 
fi montate, în parcul "Cetate", încă 
trei leagăne pentru copii.

Se mătură zilnic străzile, sec
ția amintită asigurând mijloc de 
transport, iar ridicarea reziduurilor 
și transportul la rampa de gunoi se 
fac de către personal al RAGCL. 
Nu sunt neglijate nici indicatoarele 
de circulație la care se fac retu
șuri, iar semafoarele de la inter
secții sunt întreținute corespun
zător. De reținut însă că toți agenții 
economici care execută săpături 
în zonele verzi, în trotuare sau în 
carosabil, trebuie să aibă acordul 
Primăriei Deva (să solicite auto

nu sentimentul de deznădejde 
este predominant. Ba dimpo
trivă. De exemplu, au fost de
puse la Primăria municipiului 
Deva documentele necesare 
pentru retrocedarea terenului 
intravilan care a fost expropriat 
fără despăgubire o dată cu in-

"Mai suntem 

doar 80..."

staurarea comunismului. Te
renul respectiv este situat în 
vecinătatea sinagogii și găzduia 
pe cei 3543 de m2 clădirile 
școlii, baia rituală, locuințele 
personalului de cult etc. Acum, 
nimic din toate acestea nu mai 
există, însă pământul sau con
travaloarea lui bănească tre
buie restituit. Situația este ase
mănătoare și la Hațeg, oraș 
arondat tot comunității evreiești 
din Deva. Din fericire, așa după 
cum ne mărturisea dl secretar 
Ladislau Kummelheim, nu s-au 
întâmpinat nici un fel de difi
cultăți în momentul depunerii 
dosarelor pentru retrocedarea 

rizație), deoarece se pot degrada 
indicatoare, pot fi distruși pomi 
ornamentali cât și gardul viu. 
Recent, a fost rupt cablul care 
asigura funcționarea semaforului 
de la intersecția bulevardului 
"Decebal" cu strada Libertății, 
provocându-se deranjamente în 
circulația rutieră.

Aspectul îngrijit al cartierului, 
curățenia din fața casei în care 
locuim sau din fața magazinului, 
atelierului sau biroului în care 
lucrăm ține însă de fiecare dintre 
noi. Măturatul și stropitul trotua
relor și al porțiunilor de alei din 
fața caselor sau sediilor de firme 
intră în atribuțiile locuitorilor ori 
salariaților respectivi. Iar rugă
mintea edililor este aceea ca 
întreaga populație să mențină 
ordinea, să nu distrugă ceea ce 
alții au creat cu trudă și cu bani, 
deșertând pe zona verde soluția 
de detergent, aruncând la întâm
plare pungi, hârtii și resturi de 
țigări sau rupând pur și simplu cu 
rea credință sau din neglijență 
flori, arbori, gard ornamental sau 
indicatoare.

respectivelor suprafețe de 
pământ.

în altă ordine de idei, dl 
Alexandru Max a ținut să ne 
precizeze că în interiorul co
munităților evreiești din Ro
mânia a fost pus la punct un 
sistem de asistență socială 
care la ora actuală se dove
dește a fi cel mai eficient din 
țară. La Deva sunt 16 persoa
ne care sunt asistate lunar, 
beneficiind de ajutoare bă
nești, de hrană și de îmbră
căminte. Societatea "The A- 
merican Jewish Joint Distri
bution Comittee" s-a implicat, 
de asemenea, în ajutorarea 
evreilor din România. Există și 
câteva cămine de bătrâni, 
cum este cel de la Timișoara, 
care se ocupă de cei aflați în 
imposibilitatea de a-și purta 
singuri de grijă.

Ca o concluzie, putem 
spune că, deși soarta evreilor 
din România nu este dintre 
cele mai roz, ei privesc cu 
demnitate viitorul. Comuni
tatea se stinge încet, însă în 
urmq rămân faptele, care au 
contribuit la formarea acestui 
popor.

ICSMCF- “doctor ” al bolilor 
din farmacii

ICSMCF sau Institutul pentru 
controlul de stat al medicamen
tului și cercetării farmaceutice 
"Petre lonescu Stoian" este orga
nismul abilitat să monitorizeze 
activitatea farmaciilor pe linie 
strictă a respectării normelor 
profesionale. Institutul își exercită 
funcția prin intermediul a 14 labo
ratoare răspândite în țară. Unul 
dintre aceste laboratoare se gă
sește în Deva și urmărește cali
tatea medicamentelor vândute în 
județele Hunedoara și Alba. Des
pre specificul acestei activități 
am purtat un dialog cu dna Maria 
Micu, farmacist primar, șef al 
laboratorului Deva:

REP.: Care sunt principa
lele repere pe care le verificați 
în controalele făcute farma
ciilor?

M.M.: Se verifică medica
mentul începând de la recepția, 
depozitarea și conservarea lui, 
continuând apoi cu documentația 
care îl însoțește și care certifică 
compoziția, termenul de expirare, 
precum și proveniența medica
mentului. Fiecare medicament 
trebuie să posede de la produ
cător certificate de calitate, res
pectiv, în cazul substanțelor far
maceutice folosite la preparare, 
buletine de analiză.

REP.: Cu ce nereguli vă 
confruntați cel mai frecvent în 
teren?

M.M.: Ținând seama de spe
cificul comerțului cu medica
mente, cazuri grave de încălcare 
a deontologiei profesionale nu s- 
au produs. Există însă o înșiruire 
destul de numeroasă de nereguli 
pe care le întâlnim și le propu
nem pentru sancțiune. Sunt, de 
exemplu, tot mai numeroase fir
mele care, sub titulatura de com
plemente alimentare, oferă far

maciilor diferite comprimate pe 
bază de plante. Acestea, în cele 
mai multe din cazuri, nu sunt 
înregistrate ca medicamente, 
calitatea lor neputând fi certi
ficată. Situația este într-un fel 
asemănătoare chiar și în cazul 
producătorilor consacrați de me-

Discuție cu
f

dna Mana Micu, 

șef ai Laboratorului 

Deva

dicamente care, din diferite mo
tive, omit să-și înregistreze pro
dusele o dată la cinci ani la Co
misia medicamentului. Farma
ciile n-ar trebui să accepte medi
camente neînregistrate. Totuși 
datorită conjuncturii acestea mai 
pătrund în rețea, umplându-i de 
incertitudini pe inspectorii noștri. 
Sunt apoi produse parafarma- 
ceutice care "scapă" rigorilor. 
Am găsit vată medicinală și al
cool farmaceutic care pluteau în 
aer la capitolul certificatelor de 
calitate, ca să nu mai vorbim de 
autorizația de funcționare a pro
ducătorului.

REP.: Care a fost volumul 
amenzilor pe care le-ați aplicat 
în 1997?

M.M.: în anul trecut am apli
cat amenzi însumând 9,98 mili
oane de lei. Cele mai mari a- 
menzi le-am dat unor farmacii din 
Ocna Mureș și Călan care au 
omis să caseze substanțe din 
clasa stupefiantelor, morfină, 
cocaină care depășiseră terme
nul de valabilitate. în activitatea 

pe care o efectuăm există și un 
punct nebulos, reprezentat de 
drogherii care sunt, pentru înțele
sul tuturor, farmacii gestionate de 
cadre medii, de asistente de far
macie. Conform regulamentelor 
în vigoare stabilite de Ministerul 
Sănătății, drogheriile au un ba
rem mult redus de produse' far
maceutice pe care le pot comer
cializa, barem ce nu cuprinde 
antibioticele, medicamentele in
jectabile și multe alte medicații 
destinate unor afecțiuni cronice. 
Protestând și dând în judecată 
Ministerul Sănătății, cadrele me
dii din farmacii au obținut o sen
tință definitivă prin care li se 
permite comercializarea între
gului spectru de medicamente, 
sentință care este însă contes
tată de minister. în aceste con
diții, până care ministerul ce ne 
tutelează nu emite o hotărâre 
clară pentru a tranșa problema, 
noi ne abținem de a verifica ba
remul minimal în drogherii, a- 
cestea vânzând în prezent toată 
gama de medicamente.

REP.: Ce considerați că ar 
trebui făcut pentru îmbună
tățirea activității de control pe 
care o efectuați?

M.M.: în principal, trei lu
cruri. Elaborarea unei legislații 
complexe și clare care să regle
menteze controlul medicamen
telor și să protejeze specialiștii 
care se ocupă cu inspectarea 
acestui sector. O creștere a su
mei destinate deplasărilor pe 
care le facem pentru a mări nu
mărul de controale de la unu la 
două-trei anual în fiecare unitate 
farmaceutică. Și în fine o per
fecționare și înăsprire a pârghiei 
punitive, de constrângere, de 
manieră să descurajeze iniția
tivele "oculte".

Ședințele Consiliului local 
Deva se remarcă, iar cei care 
participă la ele o pot confirma, 
prin extraordinara lor întindere 
în timp. Nu puține au fost ca
zurile când, din dorința de a 
rezolva cât mai multe proble
me într-d singură după-amia- 
ză, proiectele ordinii de zi au 
fost extrem de bogate în su
biecte. De cele mai multe ori, 
însă, nu se ajunge la discu
tarea tuturor punctelor, obo
seala și plictiseala spunându- 
și cuvântul. Căci trebuie cu 
adevărat multă tenacitate pen
tru a rezista "pe baricade" într- 
o ședință care durează cinci 
sau șase ore, uneori chiar mai 
mult. Iar pe deasupra, sunt 
foarte dese cazurile când șe

Lungile ședințe ale Consiliului local
dințele nu încep la orele pro
gramate.

La fel s-a întâmplat și marți, 
24 februarie. Programate să 
înceapă la ora 14,00, lucrările 
ședinței Consiliului local al mu
nicipiului Deva au demarat e- 
fectiv cu dezbaterile asupra 
proiectelor aflate pe ordinea de 
zi de-abia la ora 15,00. Din cele 
nu mai puțin de șaisprezece 
puncte care urmau a fi dezbă
tute, șapte au fost amânate pen
tru o ședință ulterioară. Este 
vorba despre șapte Proiecte 
Urbanistice de Detaliu, care vor 
forma subiectul unei ședințe 

exclusiv destinate lor. De ase
menea, unul dintre proiecte a 
fost respins de plen. Practic, din 
cele 16 puncte inițiale, s-au mai 
discutat doar jumătate. Chiar și 
în aceste condiții, ședința s-a 
întins pe mai bine de patru ore.

Unul dintre proiectele care 
au trecut cel mai greu a fost cel 
privind abrogarea Hotărârii nr. 
123/1997 care se referă la sala
rizarea personalului din primă
rie. S-a susținut ideea că o hotă
râre care este atacată în conten-" 
cios devine suspendată de 
drept, nemaifiind nevoie de o 
nouă hotărâre a Consiliului local 

care să o abroge. în continuare, 
punctul 8 al ordinii de zi a încins 
și mai mult spiritele. Acesta pro
punea o nouă grilă de salarizare 
pentru personalul primăriei. Da
că în vechea grilă de salarizare 
adoptată la sfârșitul anului tre
cut se prevedea ca cel mai mic 
salariu să fie de 800.000 de lei, 
acum el urma să fie de 950.000 
de lei. Acesta reprezintă coefi
cientul de încadrare 1, toate 
celelalte salarii raportându-se la 
el. Discuțiile pe marginea su
biectului au fost numeroase, în 
cele din urmă hotărârea fiind 
modificată. Astfel, s-a stabilit că 

valoarea salariului minim va ră
mâne în continuare de 800.000 
de lei, hotărârea urmând a fi apli
cată de la 1 martie. De aseme
nea, s-a decis ca eventualele 
modificări ale salariilor anga- 
jaților primăriei să fie făcute 
numai în cazul unor indexări 
acordate de către Guvernul Ro
mâniei și nu în funcție de ritmul 
inflației, cum se prevăzuse inițial.

Și hotărârea privind apro
barea dotării consiliului cu un 
autoturism Dacia, provenit dintr- 
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o sponsorizare a firmei MOL, a 
stârnit câteva discuții, fiind 
totuși adoptată în final. O altă 
problemă luată în dezbatere a 
fost cea privind reducerea im
pozitului forfetar pentru taxi- 
metriști. în municipiul Deva 
există 161 de ta^imetriști în
registrați, fiecare dintre ei plă
tind în prezent o taxă trimes
trială de 400.000 de lei. S-a 
propus reducerea acesteia cu 
25% în condițiile în care marea 
majoritate a orașelor din țară au 
procedat la fel. Hotărârea a fost 
adoptată, urmând ca taxime- 
triștii să plătească doar 
300.000 de lei trimestrial.
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pentru ettunnectvaastra
Ghiocei delicați, înfruntând 

frigul, s-au grăbit să ne 
vestească sosirea primăverii. Ei 
sunt de mult o prezență 
luminoasă, cu miros proaspăt de 
natură reînviată.

Chiar și soarele se 
străduiește să ne convingă că e 
timpul să ne deschidem sufletele 
primăverii. Cu razele lui calde 
mângâie mugurii ce se vor 
deschide nu peste mult timp dar 
și inimile noastre, în care vor 
înflori iar speranțele.

Totul pare să spună că 
primăvara a venit înaintea 
calendarului și are de gând să 
rămână. Nu putem uita însă nici 
zilele babei, cu capriciile lor. 
Oricum ar fi, peste puține zile e 
1 Martie, prilej de bucurie, în 
special pentru femei și copii.

E ziua în care inimile 
noastre vor bate mai emoționate 
din pricina micilor simboluri ale 
iubirii și prețuirii celor care ni le 
dăruiesc. în așteptarea 
mărțișoarelor de la cei dragi, îl 
oferim cititoarelor paginii 
“Femina” pe cel alăturat, în 
semn de respect. (V.R.)

Bucuria revenirii în satul natal
Oficiul poștal din Romos 

funcționează într-un spațiu 
modest, serviciile la ghișeul 
acestuia fiind destul de 
solicitate. Am avut curiozitatea 
să aflăm cine se află dincolo 
de cadranul gemulețului care 
se deschidea în răstimpuri 
pentru a fi preluate sau 
predate colete, mandate, a fi 
plătite alocații sau câte o 
pensie. Era dna Cornelia 
Urîtoiu, diriginta oficiului de 15 
ani în acest loc de muncă. 
"Deservind numai Romosul 
(celelalte sate aparțin de alte 
oficii), avem un singur factor 
poștal, iar eu lucrez și ca 
oficiant la ghișeu” - spunea. 
Factorul poștal Leontina loani 
a.e de plătit cam 640 de 

“•j! “^avântul 
liLei ’, care are cea mai bună 
pătrundere în raport ' cu 
celelalte ziare (un abonament 
la ce gospodării), sosește la 

Ivi erne pentru a ajunge zilnic în 
casele celor care-l așteaptă”.
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PERSOANE BOLNAVE
■ Icre de soia. 4 linguri de 

făină de soia (obținută prin 
râșnirea boabelor uscate) se fierb 
în 250 ml apă, amestecându-se 
până se obține o pastă omogenă. 
Când soia e fiartă se lasă la răcit, 
se amestecă cu ulei, lămâie, 
ceapă după gust, sare.

■ Sote de morcovi. Se 
răzuiesc morcovii sau se taie > I 
rondele, se pun la înăbușit, 
într-o cratiță, cu 1/2 pahar de 
apă și puțin ulei. Se fierb S' 
(înăbușit) până se înmoaie.
Se adaugă 1-2 ligurițe de miere. 
Se servește cu piure de cartofi.

■ Budincă de orez. Se 
tapetează cratița cu pesmet. Se 
pune un rând de orez fiert, un 
rând de mere, cu coajă cu tot, 
tăiate felii, iar orez, iar mere. 
Deasupra se toarnă miere de 
albine și se dă la cuptor să se 
coacă.

■ Aperitiv de praz. 4-5 fire 
de praz, brânză de vaci, smân
tână, mărar, puțin chimen, salată 

I__________________________

Colaborarea între cele două 
femei care lucrează la acest 
oficiu este bună, vârsta 
apropiată și viața în același sat 
apropiindu-le.

Romosul este localitatea 
natală a dnei Cornelia și a 
soțului ei. Părinții lor aici au 
trăit, fiind vecini au copilărit pe 
aceeași stradă, au dansat 
uneori împreună la balurile 
de-acum 20 de ani fără a 
bănui pe-atunci că vor 
întemeia laolaltă un cămin. Un 
cămin în care acum 18 ani a 
adus bucurie și lumină 
nașterea fiicei lor, Bianca, azi 
elevă de liceu la Orăștie. Dna 
Cornelia își amintește cu drag 
de primii ani de căsnicie în 
care a lucrat laolaltă cu soțul 
la Uzinele din Cugir, apoi a 
întrerupt lucrul timp de doi ani 
și n-a mai plecat. A rămas cu 
familia aici în sat, unde și-au 
construit o casă nouă, și-au 
întemeiat o gospodărie 
frumoasă. Ne povestea că ori

> verde. Se spală prazul și se 
i alege partea albă care se taie 
i în bucăți de 4-5 cm; se scoate 
i partea din mijloc, iar cilindrii 

obținuți se umplu cu pasta 
făcută din brânză, smântână, 
chimen, mărar și puțină sare. 
Pe un platou se pun frunzele 

de la o căpățână de 
salată, iar pe ele se 

f! aranJează prazul umplut.
'■faWa ■ Budincă de cartofi.

' Cartofii fierți și răciți se 
curăță de coajă și se dau pe 

răzătoanea mare. Se amestecă cu 
3-4 ouă bătute, o lingură de mărar 
tocat mărunt, puțin ulei și sare. Se 
așază într-un vas de Jena și se 
introduce la cuptor să se 
rumenească. Se mai adaugă ulei, 
după ce s-a răcit puțin. Se poate 
prepara și cu brânză de vaci. 
Cartofii și brânza se așază în 
straturi, iar deasupra se adaugă 
ouăle bătute și mărarul. (Rețete 
după un îndreptar terapeutic al dr.

i Doru Lazăr)
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se 
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de câte ori pleacă în vizite la 
prieteni în alte localități din 
țară sau din afara țării, îi 
cuprinde dorul de sat și 
bucuria revenirii este mare. 
"Niciunde Bianca nu 
simte mai bine ca 
Romosul cu oameni
treabă, pașnici, aici între 
prieteni și rudenii.”

Asemenea familiei Urîtoiu 
sau loani, multe alte familii 
tinere și-au făcut un rost în 
sat, au copii, continuă lucrul 
pământului și cel în 
gospodării. Chiar și cei care 
au venit din alte părți s-au 
stabilit aici și n-au mai plecat, 
încât laolaltă formează azi 
marea familie a satului.*O 
așezare cu oameni de inimă, 
harnici, unde chiar și cei care 
pleacă pentru o vreme se 
întorc acasă cu emoție, 
nerăbdători să-și întâlnească 
prietenii și să-i salute.

Estera SÎNA

Calculatorul a devenit o 
prezență obișnuită în viața 

și activitatea noastră. 
Foto: Eduard CHiROiU

I
Este genul sensibil și fragil, 
cu o blândețe specifică întipărită 
| pe chip; putem întâlni printre ele i și femei robuste, masculine. Au 

■ un aer ușor somnambul. Este 
| perfect adaptată căminului, foarte i casnică. Răspunde bine stimulilor 
1 emoționali, este o bună 
| îngrijitoare a bolnavilor, datorită 

j<3-emeta Ș-j 
[‘-Pește
| calității sale înnăscute. Se avântă 
. în tot felul de activități sociale și I uneori e puțin snoabă în astfel de 
| momente. Unele femei pești își 
I supraveghează cu atenție ținuta, 

există însă altele care cad într-un 
| fel de delăsare și de neglijență în 
■ ceea ce privește aspectul exterior 
■ sau al caselor lor.
| in perioadele cu lună plină i se simt active, iar în cele cu lună 
? nouă sunt obosite și deprimate.

“Grijile ne omoarâ
Să auzi replica “grijile ne 

omoară” din gura soției unui 
patron, după ce înainte 
mărturisea că nu se pot 
plânge de felul cum merg 
afacerile, ar putea să pară 
surprinzător la prima vedere. 
Dar dna Mariana Ludoșean și- 
a explicat afirmația, precizând 
că tot timpul au ceva de făcut, 
că ziua sa de muncă și mai 
ales a soțului nu are doar 8 
ore, că și sfârșitul de 
săptămână tot la slujbă și-l 
petrec. Iar la toate aceste 
eforturi se adaugă (sau chiar 
le provoacă) disfuncțio- 
nalitățile din societatea 
noastră, care trece printr-o 
tranziție ce pare să nu se mai 
sfârșească.

Dna Mariana este 
copatroana SC OIL GLAT 
EXIM SRL Deva, firmă care 
vinde uleiuri și produse 
petroliere. Complexul soților 
Ludoșean este situat în 
apropierea gării, “pe centură". 
Ultimele scumpiri, concurența 
în domeniu dar mai ales faptul 
că în acest sezon încă rece 
traficul nu este prea intens fac 
ca vânzările să nu fie prea 
ridicate. Dar chiar dacă multe 
persoane nu-și mai fac plinul 
mașinii, cumpărând doar câte 
10 I de benzină, firma are 
clienți permanenți, lucrează cu 
agenți economici pe bază de 
contract.

După două decenii 
Romtelecom - 10 ani 
telefonistă, alții 10 
exploatare - credea că se 
pensiona din acest domeniu. 
Dar s-a impus venirea la firma 
familiei ca și recalificarea dnei 
Mariana Ludoșean care în 2 
ani a învățat și contabilitate și 
organizare. Acum se ocupă de 
aprovizionare, de organizare, 
de relațiile cu clienții și cu 
băncile, soțului revenindu-i

la 
ca 
în 
va

misiunea de a supraveghea 
investițiile, complexul având 
în final un restaurant, spații 
pentru birouri și cazare și un 
club select, care să 
funcționeze pe bază de 
rezervări.

Chiar dacă nu e stresată 
de grija zilei de mâine, 
interlocutoarea consideră că 
este greu. Dar mai susține că 
treci peste toate dacă ai 
sănătate, putere să muncești 
și perseverență în tot ce faci. 
Așa reușește să stea zi 
lumină în firmă, uneori fără 
pauză de prânz, să-și facă 
treburile în gospodărie (e 
drept cu ... ajutoare) și să fie 
o femeie îngrijită și cochetă, 
făcându-și timp pentru sine 
“printre picățele".

Cu toate grijile zilnice - și 
din cele relatate am înțeles că 
nu sunt puține -, cu toate că 
nu este la fel de îndrăzneață 
și încrezătoare în steaua sa 
ca soțul, dna Mariana 
Ludoșean este destul de 
optimistă în ce privește 
viitorul firmei româno- 
germane Glat Exim SRL. 
Desigur contribuie la această 
siguranță și faptul că fiica 
este studentă la științe 
economice, secția relații 
internaționale, și are un 
atestat în limba engleză, 
obținut (când era în liceu) la 
Cambridge (Anglia). în plus 
este o tânără cu picioarele pe 
pământ care știe ce vrea și 
deja se vede cum va fi după 
terminarea facultății. Mama 
speră că ea va continua 
afacerea familiei. Dar până 
va veni să-i sprijine cu forțe 
proaspete și, poate, cu idei 
novatoare fiica, dna Mariana 
Ludoșean își împarte grijile și 
atribuțiile cu soțul.

Viorica ROMAN

Atracție și 
instinct

Deși aș fi tentată să aloc 
aceeași semnificație celor 
două cuvinte, în ceea ce 
privește relația între femeie 
și bărbat, ele nu se 
confundă mereu.

Nu aș putea să fac 
distincția între ele luând în 
considerare doar forța 
sentimentului. Atât atracția 
cât și instinctul sexual pot fi 
la fel de puternice în sufletul 

unei femei față de un 
bărbat, sau chiar reciproc. 
Ba chiar mai mult cele două 
pot să apară în mod 
separat.

Mă simt atrasă de un 
bărbat pe care îl admir 
profund, este bărbatul pe 
care mi l-aș fi dorit partener 
de viață, pentru toată viața! 
El este tot ceea ce visez eu 
la un bărbat, este probabil 
prea perfect încadrat în 
standardele mele, pentru ca 
destinele noastre să 
continue pe același drum la 
bine și la rău. Instinctul 
joacă aici un rol prea mic 
față de atracția cognitivă. 
Sau poate doar este ținut în 
frâu datorită conștienței că 
relația nu poate fi mai mult 
decât este în prezent? E 
doar atracția atât de 
puternică și neîmplinită...

Dar există un alt bărbat 
față de care atracția este 
mai mult instinct. E ceva 
nedefinit, ca un magnet 
care mă atrage spre el, dar 
atracția rămâne de 
suprafață, e pur sexuală. 
Mi-ar plăcea să ne distrăm 
împreună, să mă bucur de 
Soare alături de el și de 
minunate nopți de dragoste, 
însă nu mi-ar plăcea să-l am 
"în coastă" zi de zi și mai 
ales noapte de noapte! Prea 
multe lacune rămân când 
încerc să-l încadrez în 
standardul meu pentru 
bărbatul ideal. Rămâne 
doar acel puternic instinct 
sexual, însă insuficient!...

Undeva între cele două 
se află cel alături de care voi 
fi la bine și la rău, mereu 
împreună.

tna DELEANU
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A fost promulgată Legea 
privind privatizarea 

societăților comerciale
Președintele Emil Con- 

stantinescu a promulgat Le
gea privind privatizarea so
cietăților comerciale. Legea 
reglementează înființarea 
Ministerului Privatizării, res
ponsabil cu elaborarea politi
cilor de privatizare, cu coor
donarea și controlul proce
sului de privatizare, și insti
tuie relația funcțională dintre 
acesta și Fondul Proprietății 
de Stat, instituție de interes 
public pusă în subordinea 
Ministerului, având între a- 
tribuții elaborarea progra
mului anual de privatizare, 
vânzarea activelor din pa
trimoniul societăților comer
ciale la care statul, sau o 
autoritate a administrației 
publice locale, este acționar 
majoritar, stabilirea metodei 
de privatizare și luarea de 
măsuri pentru restructura
rea și privatizarea societă
ților comerciale cu datorii 
restante.

Această lege urmărește 
concentrarea funcției de pri
vatizare efectivă la nivelul 
unui singur organism și dimi
nuarea rolului statului în eco-

■ -----

CONSERVATORII BRITANICI
- SCANDALIZAȚI

Cancelarul german Helmut 
Kohl a primit, la Londra, titlul de 
cetățean de onoare al City of 
London, cartierul financiar al ca
pitalei britanice, informează AFP. 
Kohl este primul responsabil 
politic european căruia i se de- 
cernează această distincție, a- 
cordată, până acum, unor per
sonalități precum Winston 
Churchill, Margaret Thatcher, 
Nelson Mandela sau prințesa 
Diana. Oficialii din partea City of 
London au explicat că aduc a- 
cest omagiu cancelarului ger
man pentru contribuția pe care a 
avut-o în favoarea păcii în Eu
ropa.

Acest demers i-a scanda
lizat, însă, pe conservatorii brita
nici, care se opun monedei unice 
europene, al cărei principal arti
zan este considerat Helmut 
Kohl. Aproximativ 150 de per
soane și-au exprimat nemulțu
mirea în fața clădirii unde s-a 
desfășurat ceremonia de decer
nare a distincției. Ei au strigat 
lozinci antieuropene, precum 

nomie, prin accelerarea 
transferului de proprietate a 
societăților comerciale către 
sectorul privat.

Totodată, legea stabilește 
cadrul juridic pentru vânza
rea acțiunilor emise de socie
tăți comerciale și deținute de 
stat sau de o autoritate a 
administrației publice locale, 
precum și pentru vânzarea 
activelor aparținând socie
tăților comerciale la care sta
tul sau o autoritate a adminis
trației publice locale este ac
ționar, prin asigurarea trans
parenței tranzacțiilor; sta
bilirea prețului de vâzare în 
baza raportului dintre cerere 
și ofertă și egalitatea de tra
tament între cumpărători.

Potrivit legii, cumpără
torul este orice persoană fi
zică sau juridică de drept 
privat, română sau străină, 
dar nu poate fi o societate 
comercială la care statul ro
mân sau o autoritate a admi
nistrației publice locale deține 
mai mult de 10 la sută din 
totalul acțiunilor de drept de 
vot în Adunarea Generală a 
Acționarilor.

"Lăsați Marea Britanie în afara Eu
ropei!", "Salvați lira noastră ster
lină!" sau "Nu imperiului european 
al lui Kohl".

Părerile conservatorilor bri
tanici nu au fost, însă, unanime în 
această privință. într-un demers 
ieșit din comun, liderul conser
vator britanic, William Hague, l-a 
criticat vehement pe ministrul 
Economiei din "cabinetul din um
bră", John Redwood. Hague i-a 
cerut lui Redwood să anuleze un 
comunicat de presă, difuzat în 
cursul zilei, în care acesta aprecia 
ca neoportună acordarea distinc
ției unuia dintre principalii artizani 
ai euro, din moment ce majori
tatea britanicilor se opun monedei 
unice. Redwood a acuzat guvernul 
laburist al lui Tony Blair că se află 
în spatele acestui omagiu adus lui 
Kohl și că pregătește"abolirea lirei 
sterline".

Liderul conservator s-a simțit 
obligat să intervină și să atenueze 
"înflăcărarea" colegilor săi de par
tid, întrucât criticile împotriva 
șefului de guvern al uneia dintre

Reprezentanții celor mai im
portante instituții mass-media 
din țară au convenit asupra pro
iectului unui nou cod etic al pre
sei din România, în varianta 
concepută de Gabriel Stănescu, 
redactor-șef Externe la Depar
tamentul Emisiunilor Informative 

Se va adopta un nou cod 

etic al presei?
din TVR. încercarea directorilor 
din presa scrisă și audiovizual de 
a obține consensul ziariștilor 
români asupra unor reguli mi
nime de exercitare a profesiei 
vine pe fundalul temerilor că 
politicienii pot impune o lege a 
presei care să îngrădească liber
tatea de expresie, a declarat 
Gabriel Stănescu, în cadrul unei 
conferințe de presă. El a oferit 
exemplul recent al proiectului 
Ordonanței de urgență propus 
de ministrul Justiției, Valeriu 
Stoica.

Stănescu speră ca forma 
finală a codului etic să poată fi 
adoptată în cel mult două săptă
mâni, fapt care ar putea duce la 
crearea, în scurt timp, a unui 
"comitet de onoare al presei", 
având rolul unei autorități morale 
în domeniul jurnalistic.

Potrivit preambulului docu
mentului, este definită noțiunea 
de "ziarist profesionist": cel care 
are drept ocupație principală și 

s______ ___________________  

principalele partenere ale Marii 
Britanii au provocat indignarea 
cabinetului Blair.

De altfel, Helmut Kohl, pă
rând să ignore polemica iscată în 
jurul său, a cerut britanicilor în

înlocuirea directorului Muzeului 
Holocaustului, de la Washington
Directorul Muzeului Holocaus

tului din Washington, Walter 
Reich, a fost demis din funcție 
pentru refuzul său, din luna ianu
arie a.c., de a accepta vizita la 
muzeu a președintelui Autorității 
Palestiniene, Yasser Arafat, a 
anunțat cotidianul american 
Washington Post, citat de AFP. 
Vizita la Memorialul Holocaustului 
fusese sugerată de adjunctul trimi
sului special al SUA în Orientul 
Mijlociu, Aaron Miller, ca un gest 
de reconciliere între arabi și isra- 
elieni. Ea trebuia să aibă loc în 
intervalul 21-22 ianuarie a.c., când 
Yasser Arafat s-a aflat în capitala 
americană pentru discuții, la cel 
mai înalt nivel, în legătură cu 
blocajul procesului de pace în 
Orientul Mijlociu.

retribuită presa, posesor al unei 
cărți de presă recunoscută de 
una din organizațiile profesio
nale, având o vechime minimă în 
presă de un an. Potrivit proiec
tului, ziaristul trebuie să reziste 
la presiunile generate de con
flictele de interese, chiar dacă 

cei care doresc să-l influențeze îi 
sunt șefi sau patroni. El are ca 
datorie primordială relatarea 
adevărului, obligația de a da 
publicității numai informațiile de 
a căror proveniență este sigur. 
Jurnalistul nu trebuie să intervină 
în știrile de presă cu opinii per
sonale și este obligat să res
pecte viața privată a indivizilor, 
să păstreze secretul profesional 
privind sursele etc.

Fost șef de secție la "Ro
mânia Liberă" și redactor-șef 
adjunct la "Ziua", Gabriel Stă
nescu activează, din 1997, în 
noua echipă redacțională a Tele
viziunii Publice, predând în pa
ralel etica presei la Școala Supe
rioară de Jurnalism și în cadrul 
facultății de profil a Universității 
din București.

"Nu există nici un fel de sub
strat politic în eiaoorarea acestui 
cod etic al presei", a conchis 
Stănescu, referindu-se la iniția
tiva al cărei reprezentant este.

discursul rostit în momentul pri
mirii distincției să ia exemplul 
pieței financiare londoneze ca
re, în opinia sa, este deja ata
șată de moneda unică euro
peană.

Motivând că nu poate asi
gura securitatea liderului pales
tinian pe durata vizitei la muzeu, 
Walter Reich a dat, în fapt, un 
aviz negativ acestei vizite. Ulte
rior, sub presiuni venind de la 
Casa Albă, direcțiunea muzeului 
a revenit asupra poziției sale 
inițiale, dar Yasser Arafat, jignit, 
a refuzat să mai viziteze obiec
tivul.

întrucât cea mai mare parte 
a bugetului muzeului provine din 
subvenții guvernamentale, direc
torul Walter Reich era obligat să 
țină seama de recomandările 
administrației federale.

După cum precizează 
Washington Post, Walter Reich va 
rămâne în funcție până la 31 mar
tie a.c., după care va fi înlocuit.

MĂNĂSTIREA SUCEVIȚA

în liniștea munților și pă
durilor, într-un loc ocrotit de 
culmile Pleșu, Furcoi și Crucii, 
aproape de Rădăuți, se află 
mănăstirea Sucevița care im
presionează atât prin măreția 
sa căt și prin masivitatea zidu
rilor care o împrejmuiesc.

Călugărul care ne-a întâm
pinat la intrarea în curtea mă
năstirii ne-a făcut un scurt isto
ric al locurilor, înfrumusețând 
narațiunea cu expresii laice, cu 
citate biblice și multe, multe 
regionalisme.

Biserica, de mari proporții, 
a fost zidită în 1584 de Gheor- 
ghe Movilă, episcop de Ră
dăuți, iar la 1595, domnul Mol
dovei și fratele episcopului, 
leremia Movilă, a adăugat bise
ricii un pridvor deschis. Acest 
domnitor a ridicat case impu
nătoare împrejur, zidurile ma
sive ale incintei și turnurile de 
apărare,bine păstrate până as
tăzi. în ansamblul ei, biserica 
păstrează elemente arhitec
turale de pe vremea lui Ștefan 
cel Mare, dar și motive adău
gate de meșteri contemporani 
lui Petru Rareș și Alexandru Lă- 
pușneanu.

Interiorul bisericii cuprinde: 
pridvorul luminat "rin 3 fetestre 
dinspre vest, ^.unausui avand 
4 ferestre cu grafuri deschise și 
ancadramente de baghete în
crucișate, camera mormintelor, 
unde au fost înmormântați lere
mia și Simion Movilă, naosul. în 
chenar simplu, la care se re
simte influența Renașterii și 
altarul în spatele căruia se află 

catapeteasma sculptată cu mă
iestrie.

Importanța acestui impu
nător moment de artă biseri
cească este pictura care aco
peră pereții, peste tot, în interior 
și în exterior, pictură în frescă 
prețuită ca cea de la Voroneț, 
Humor, Arbore și Moldovița. 
Interesul pentru narațiune se 
distinge atât la pictura inte
rioară, cât și la cea exterioară. 
Temele tablourilor sunt luate 
din Vechiul și Noul Testament, 
din istoria Bisericii creștine și 
din cultura greco-romană. De 
remarcat spațiul dinspre ușă și 
peretele sudic, unde tabloul 
votiv îl reprezintă pe domnitorul 
leremia Movilă cu familia sa.

Obiectele de cult cu valoare 
istorică și artistică se păstrează 
și la mănăstirea Sucevița într- 
un minimuzeu ce cuprinde un 
Epitaf din 1597, cu 10.000 măr
găritare dăruit schitului de lere
mia Movilă, acoperăminte pen
tru morminte de mătase bro
date în fir de aur și cu mărgă
ritare, cruci cu inscripții din sec. 
al XVI-lea, două Evangheliare 
dăruite de Alexandru Vodă al 
Țării Românești și de Dom
nitorul Movilă.

Echilibrul și armonia atât de 
bine puse in vaioaie :a JiXevița 
ne-au insuflat o notă de opti
mism și un plus de pace sufle
tească. Am mulțumit gazdei 
noastre care ne-a fascinat prin 
bogăția vocabularului și am ple
cat spre alt lăcaș neprețuit al 
Moldovei: mănăstirea Moldovița.

fna JURCONE

Un număr de 25 de persoane 
au murit de malnutriție, în 1995, 
la spitalul de psihiatrie Poiana 
Mare din România, relevă ra
portul dat publicității săptămâna 
trecută de Comitetul european 
pentru prevenirea torturii și a pe
depselor sau tratamentelor inu
mane ori degradante (CPT), orga
nism al Consiliului Europei, care a 
vizitat România în perioada 24 
septembrie - 6 octombrie 1995. 
Raportul a fost dat publicității după 
ce autoritățile române și-au dat 
acordul în, acest sens.

Examinarea registrelor cu 
decedați ai spitalului Poiana Ma
re, din perioada 21 februarie - 28 
septembrie 1995, a relevat că 
din cele 61 de decese înregis
trate, 25 aveau mențiunea "mal
nutriție proteo-calorică severă",

Concluziile unui raport al Consiliului Europei
se arată în raportul citat.

De asemenea, delegația CPT 
a constatat că greutatea paci- 
enților de la Poiana Mare era net 
inferioară mediei considerate nor
male, regimul alimentar zilnic al 
acestora fiind de 20 de litri de 
ciorbă de cartofi, fără carne, distri
buită la 100 de pacienți de câte 
două ori pe zi.

Delegația CPT, formată din 
medici, juriști și experți în sistemul 
penitenciar, a constatat, în peri
oada guvernării Văcăr6iu, o serie 
de abuzuri îndreptate împotriva 
persoanelor aflate în arestul pre
ventiv al poliției. Delegația CPT a 
inspectat o serie de locuri de de
tenție aparținând poliției, din dis

cuțiile cu deținuții rezultând faptul 
că aceștia au fost maltratați fizic 
de polițiști. Metodele acuzate de 
"un număr deloc neglijabil" de 
deținuți variază de la lovituri cu 
palma, pumnul, picioarele sau cu 
diferite corpuri contondente, până 
la metoda "falaka", ce presupune 
lovituri la tălpi în timp ce victima 
este îngenuncheată pe un scaun 
sau suspendată de o bară. în une
le dintre cazuri, medicii delegației 
au constatat leziuni sau alte indicii 
medicale ce vin în sprijinul celor 
acuzate de deținuți.

CPT a precizat că astfel de 
tratamente vizează exclusiv mo
mentul reținerii suspecților și perioa
dele ulterioare în care aceștia au 

fost supuși interogatoriilor, adău
gând că nu au existat plângeri împo
triva funcționarilor însărcinați cu 
supravegherea aresturilor poliției.

Printre secțiile de poliție unde 
CPT a constatat abuzuri se află 
secțiile 8 și 15 din București, clă
dirile Poliției Capitalei, dar și sediile 
polițiilor din Cluj-Napoca și Timi
șoara, precum și unele secții de 
poliție din mediul rural. în schimb, 
nu a fost înregistrată nici o plân
gere în legătură cu arestul Inspec
toratului General al Poliției. De 
asemenea, nici una dintre persoa
nele reținute la centrul de detenție 
pentru străini de la Aeroportul inter
național Otopeni nu s-a plâns de 
tratamentul aplicat de autorități.

O altă precizare făcută de 
CPT este că din discuțiile dele
gației cu deținuții, cu medicii care 
profesează în aresturile poliției și 
cu unii procurori a rezultat că 
tratamentul aplicat celor reținuți 
s-a ameliorat considerabil înce
pând cu 1989. Din informațiile 
CPT - care includ și statisticile 
oficiale privind plângerile for
mulate împotriva tratamentului 
brutal al polițiștilor - rezultă că 
persoanele suspectate de a fi 
comis o infracțiune de natură 
penală se confruntă cu riscul cel 
mai mare de a fi maltratate grav 
sau chiar torturate.

CPT a recomandat autorită
ților române să ia măsuri imediate 

pentru corectarea celor mai gra
ve deficiențe constatate, măsuri 
ce nu implică mari cheltuieli. 
CPT a subliniat că sistemul de 
arestare preventivă necesită o 
schimbare radicală, insistând pe 
educarea cadrelor de poliție în 
legătură cu drepturile omului, pe 
organizarea unui curs de formare 
a aptitudinilor de comunicare 
interpersonal, care să devină un 
factor determinant în recrutarea 
personalului, precum și pe rolul 
crucial pe care îl au procurorii, ce 
pot face vizite neanunțate pentru 
a constata tratamentul aplicat 
persoanelor reținute în arestul 
preventiv al poliției.

MEDIAFAX
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în conformitate cu preve
derile art. 1 din Legea 119/96, 
actele de stare civilă sunt în
scrisuri autentice prin care se 
dovedește nașterea, căsătoria 
sau decesul unei persoane. A- 
cestea se întocmesc în interesul 
statului și al persoanei și ser
vesc la cunoașterea numărului 
și structurii populației, a situației 
demografice, la apărarea drep
turilor și libertăților 
cetățenilor.

în ceea ce pri
vește întocmirea 
actului de naștere, 
acesta se face la 
autoritatea admi
nistrației publice lo
cale în a cărei rază 
administrativ-terito- 
rială s-a produs evenimentul, pe 
baza declarației verbale, a ac
tului de identitate al mamei și al 
declarantului, a certificatului 
constatator al nașterii și, după 
caz, a certificatului de căsătorie 
al părinților.

Declararea nașterii se face 
în termen de 15 zile pentru co
pilul născut viu și în termen de 3 
zile pentru copilul născut mort.

în cazul în care copilul năs
cut viu a decedat înăuntrul ter
menului de 15 zile, declararea 
nașterii se face în termen de 24 
de ore de la data decesului.

V----------------- —

Conform art. 19, au obligația de 
a face declarația de naștere ori
care dintre părinți, iar dacă, din 
diferite motive, nu o pot face, obli
gația declarării revine medicului, 
persoanelor care au fost de față 
la naștere sau personalului din 
unitatea în care a avut loc naște
rea, rudelor ori vecinilor care au 
luat cunoștință despre nașterea 
unui copil.

Starea civila și 
întocmirea actului de 

naștere
Când declarația a fost făcută 

după trecerea unui an de la data 
nașterii, întocmirea actului se face 
pe baza hotărârii judecătorești 
definitive și irevocabile, iar acțiu
nea se introduce la judecătoria în 
a cărei rază are domiciliul per
soana interesată, sau unde are 
sediul instituția de ocrotire a co
pilului.

Nădeclararea nașterii în con
dițiile și în termenele prevăzute de 
lege se sancționează cu amendă 
între 30.000 și 60.000 lei.

Cu amendă între 40.000 - 
80.000 se sancționează neelibe- 

rarea de către personalul 
medico-sanitar competent, în 
termene legale de declarare a 
nașterii, a certificatelor medicale 
constatatoare ale faptei.

întocmirea actului de naș
tere al copilului găsit se face în 
termen de 30 de zile de la data 
găsirii copilului, la autoritatea 
administrației publice locale, în a 
cărei rază administrativ-terito- 

rială a fost găsit, 
pe baza proce
sului verbal în
tocmit de poliție, 
de medic și de 
reprezentantul 
autorității admi
nistrației publice 
locale, căruia îi 
revine și obligația 

de a face declarația de înre
gistrare a nașterii. Persoana 
care a găsit copilul este obligată 
să anunțe în 24 de ore poliția și 
să prezinte copilul cu toate o- 
biectele și înscrisurile aflate 
asupra lui.

Nerespectarea termenului 
prevăzut de lege privind sesi
zarea poliției despre găsirea 
unui copil sau abandonarea a- 
cestuia într-o unitate sanitară se 
sancționează cu amendă între 
40.000-80.000 lei.

Cpt. Carmen NICORICIU
-------- . -------------a

Rabia este o boală infecto
contagioasă neurologică, care 
poate atinge toate mamiferele. 
Difuzibilitatea și perenitatea a- 
cestei infecții se realizează prin 
trei cicluri epidemiologice majore. 
Acestea sunt centrate pe una 
sau mai multe specii vectoriale 
ce stau la originea contamină
rilor directe sau indirecte. Dintre 
ciclurile majore, cea mai impor
tantă verigă care antrenează 
rabia, zisă urbană, se datorează 
infecțiilor enzootice realizate de 
populațiile de câini vagabonzi. O 
altă verigă o constituie rabia zisă 
silvatică, datorată carnivorelor 
sălbatice, iar o alta este rabia 
cheiropterelor, ce stă la originea 
contaminărilor umane directe.

Clinic boala este o boală ne
urologică, o encefalită variabilă, 
după indivizi și specie.

Diagnosticul de rabie la un 
animal (acesta poate fi la ori
ginea unei contaminări umane) 
este un element esențial pentru 
instituirea unui "tratament anti- 
rabic" sau, din contră, pentru a 
nu-l prescrie sau a-l întrerupe 
dacă se demonstrează nejus
tificat.

Superioritatea examenului 
de laborator asupra examenului 
clinic nu este asigurată decât 

dacă unele condiții sunt îndeplinite: 
calitatea probelor, condiții de 
transport, rapiditatea cu care 
rezultatele laboratorului sunt obți
nute, comunicarea fără întârziere 
a rezultatelor. Probele condițio-

Rabia la 
om și la 
animale

nează tehnica de diagnostic ce 
se execută și condiționează sen
sibilitatea diagnosticului. Acestea 
se recoltează de la animalele în 
viață, iar diagnosticul urmărește 
depistarea prezenței antigenului 
viral în țesuturi sau lichide bio
logice și prezența anticorpilor în 
absența unei vaccinări cunoscu
te. Probele recoltate de la anima
lele în viață sunt, totuși, la originea 
a numeroase rezultate negative.

Examenul concludent este cel 
postmortem, cu care ocazie se 
trimit cadavre în întregime, capul 
sau encefalul. Expedierea probe
lor la laboratorul județean de spe

cialitate trebuie să asigure con
servarea probelor, protecția 
persoanelor din serviciile de 
transport, fișe corespunzătoare 
care însoțesc proba.

Având în vedere gravitatea 
acestei boli la om și faptul că ea 
evoluează sporadic și în județul 
Hunedoara, mai ales în bioce
noza animalelor sălbatice, adu
cem la cunoștință câteva măsuri 
care, între altele, vizează spri
jinirea organelor sanitar-vete- 
rinare în operațiunile de înre
gistrare a câinilor și efectuarea 
operațiunii de vaccinare anuală 
obligatorie a tuturor câinilor în 
conformitate cu programul stra
tegic al acțiunilor sanitar-vete- 
rinare. în același timp se va a- 
nunța orice caz de mușcătură la 
om sau animale și vor fi supra
vegheate sanitar-veterinartimp 
de 11 zile animalele care au pro
vocat mușcătura la om, la care 
se adaugă ecarisarea teritorială 
de către organismele abilitate.

Dr. Aurel PERIAN, 
medic primar veterinar, 

director adjunct DSV, șeful 
Laboratorului sanitar- 

veterinar de stat 
Hunedoara

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA A III-A
RETURUL EDIȚIEI 97 - *98

Etapa a 20-a (duminică, 1 martie)
CFR CARANSEBEȘ - RULMENTUL ALEXANDRIA.......
PETROLUL VIDELE - MINERUL URJCANI............................
ARSENAL SADU - MINE-RAL ROV......................................
PARÂNGUL LONEA - SEVERNAV TRSEV.........................
ȘOIMII SIBIU - MINERUL MÂTĂSARI......................................
UN. PETROL DRÂGÂȘANI - MINERUL BERBEȘTl...........
DROBETA TRSEV. - PETROLUL ȚICLENI...........................
MINERUL CERTEJ - ALUMINIU SLATINA.............................
PETROLUL STOINA - MINERUL LUPENI.............................
TERMOTR SEVERIN-FC VÂLCEA.....................................

Etapa a 21-a (duminică, 8 martie)
RULMENTUL ALEX. - PETROLUL VIDELE..........................
MINERUL URICANI - ARSENAL SADU.................................
MINE-RAL ROV. - PARÂNGUL LONEA................................
SEVERNAVTR SEV-ȘOIMII SIBIU.......................................
MINERUL MÂTĂSARI - UN. PETROL DRÂGÂȘANI............
MINERUL BERBEȘTl - DROBETA TR. SEVERIN...............
PETROLUL ȚICLENI - MINERUL CERTEJ.............................
ALUMINIU SLATINA- PETROLUL STOINA.........................
MINERUL LUPENI -TERMOTR. SEVERIN..........................
FC VÂLCEA - CFR CARANSEBEȘ........................................

Etapa a 22-a (duminică, 15 martie)
CFR CARANSEBEȘ - PETROLUL VIDELE.........................
ARSENAL SADU-RULMENTUL ALEX................................
FARÂNGUL LONEA-MINERUL URICANI............................
ȘOIMII SIBIU - MINE-RAL ROV...............................................
UN. PETROL DRÂGÂȘANI - SEVERNAV TR. SEV...........
DROBETA TRSEV. - MINERUL MÂTĂSARI.........................
MINERUL CERTEJ - MINERUL BERBEȘTl..........................
PETROLUL STOINA- PETROLUL ȚICLENI.........................
TERMOTR. SEV. - ALUMINIU SLATINA..............................
FC VÂLCEA- MINERUL LUPENI...........................................

Etapa a 23-a (duminică, 22 martie)
PETROLUL VIDELE - ARSENAL SADU...............................
RULMENTUL ALEX. - PARÂNGUL LONEA........................
MINERUL URICANI - ȘOIMII SIBIU........................................
MINE-RAL ROVINARI - UN. DRÂGÂȘANI...........................
SEVERNAV TRSEV- DROBETA TRSEV...........................
MINERUL MÂTĂSARI - MINERUL CERTEJ.........................
MINERUL BERBEȘTl - PETROLUL STOINA......................
PETROLUL ȚICLENI-TERMO TRSEV...................................
ALUMINIU SLATINA-FC VÂLCEA.........................................
MINERUL LUPENI - CFR CARANSEBEȘ.............................

Etapa a 24-a (miercuri, 25 martie)
CFR CARANSEBEȘ - ARSENAL SADU.............................
PARÂNGUL LONEA-PETROLUL VIDELE..........................
ȘOIMII SIBIU - RULMENTUL ALEX.........................................
UNIREA DRÂGÂȘANI - MINERUL URICANI........................
DROBETA TRSEV. - MINE-RAL ROVINARI........................
MINERUL CERTEJ - SEVERNAV TRSEV............................
PETROLUL STOINA - MINERUL MÂTĂSARI......................
TERMO TRSEVERIN - MINERUL BERBEȘTl......................
FCVÂLCEA-PETROLUL ȚICLENI........................................
MINERUL LUPENI - ALUMINIU SLATINA.............................

Etapa a 25-a (duminică, 29 martie)
ARSENAL SADU - PARÂNGUL LONEA..............................
PETROLUL VIDELE -ȘOIMII SIBIU........................................
RULMENTUL ALEX. - UN. DRÂGÂȘANI..............................
MINERUL URICANI - DROBETA TRSEV..............................
MINE-RAV ROV. - MINERUL CERTEJ....................................
SEVERNAV TRSEV - PETROLUL STOINA.......................
MINERUL MÂTĂSARI - TERMO TRSEV..............................
MINERUL BERBEȘTl - FC VÂLCEA......................................
PETROLUL ȚICLENI - MINERUL LUPENI.............................
ALUMINIU SLATINA- CFR CARANSEBEȘ........................

Etapa a 26-a (miercuri, 1 aprilie)
CFR CARANSEBEȘ - PARÂNGUL LONEA........................
ȘOIMII SIBIU-ARSENAL SADU............................................
UNIREA DRÂGÂȘANI - PETROLUL VIDELE......................
DROBETATRSEV. - RULMENTUL ALEX............................
MINERUL CERTEJ-MINERUL URICANI...............................
PETROLUL STOINA- MINE-RAL ROVINARI.....................
TERMO TR SEV. - SEVERNAV TRSEV...............................
FC VÂLCEA - MINERUL MÂTĂSARI......................................
MINERUL LUPENI - MINERUL BERBEȘTl.............................
ALUMINIU SLATINA- PETROLULȚICLENI.........................

Etapa a 27-a (duminică, 5 aprilie)
PARÂNGUL LONEA-ȘOIMII SIBIU.......................................
ARSENAL SADU - UN. PETROL DRÂGÂȘANI...................
PETROLUL VIDELE - DROBETA TRSEV.............................
RULMENTUL ALEX - MINERUL CERTEJ...........................
MINERUL URICANI - PETROLUL STOINA...........................
MINERAL ROVINARI - TERMO TR SEVERIN....................
SEVERNAV TRSEV. - FC VÂLCEA......................................
MINERUL MÂTĂSARI - MINERUL LUPENI...........................
MINERUL BERBEȘTl - ALUMINIU SLATINA.......................
PETROLUL ȚICLENI - CFR CARANSEBEȘ........................

Etapa a 28-a (duminică, 12 aprilie)
ȘOIMII SIBIU-CFR CARANSEBEȘ.......................................
UN. PETROL DRÂGÂȘANI - PARÂNGUL LONEA...............
DROBETA TR SEV. - ARSENAL SADU...............................
MINERUL CERTEJ - PETROLUL VIDELE.............................
PETROLUL STOINA- RULMENTUL ALEX..........................
TERMO TR SEV - MINERUL URICANI.................................
FC VÂLCEA-MINE-RAL ROVINARI.....................................
MINERUL LUPENI - SEVERNAV TRSEV.............................
ALUMINIU SLATINA- MINERUL MÂTĂSARI..................
PETROLUL ȚICLENI - MINERUL BERBEȘTl.........................

Etapa a 29-a (miercuri, 15 aprilie)
ȘOIMII SIBIU - UN. PETROL DRÂGÂȘANI............................
PARÂNGUL LONEA- DROBETA TRSEV...........................
ARSENAL SADU - MINERUL CERTEJ................................
PETROLUL VIDELE - PETROLUL STOINA........................
RULMENTUL ALEX-TERMOTR. SEV................................
MINERUL URICANI - FC VÂLCEA........................................
MINE-RAL ROV. - MINERUL LUPENI.....................................
SEVERNAV TR.SEV. -ALUMINIU SLATINA.........................
MINERUL MÂTĂSARI - PETROLUL ȚICLENI......................
CFR CARANSEBEȘ - MINERUL BERBEȘTl.......................

Etapa a 30-a (duminică, 19 aprilie)
UN. PETROL DRĂGĂȘANI - CFR CARANSEBEȘ...............
DROBETA TR. SEV. - ȘOIMII SIBIU........................................
MINERUL CERTEJ - PARÂNGUL LONEA............................
PETROLUL STOINA - ARSENAL SADU..............................
TERMO TRSEV. - PETROLUL VIDELE.................................
FCVÂLCEA-RULMENTULALEX........................................
MINERUL LUPENI - MINERUL URICANI...............................
ALUMINIU SLATINA - MINE-RAL ROVINARI......................
PETROLULȚICLENI - SEVERNAVTR SEVERIN................
MINERUL BERBEȘTl - MINERUL MÂTĂSARI......................

Etapa a 31-a (duminică, 26 aprilie)
UN. DRÂGÂȘANI - DROBETA TRSEV..................................
ȘOIMII SIBIU - MINERUL CERTEJ..........................................
PARÂNGUL LONEA- PETROLUL STOINA........................
ARSENAL SADU-TERMO TRSEV.......................................
PETROLUL VIDELE-FCVÂLCEA.......................................
RULMENTUL ALEX - MINERUL LUPENI...............................
MINERUL URICANI - ALUMINIU SLATINA..........................
MINE-RAL ROVINARI - PETROLUL ȚICLENI......................... 
SEVERNAV TRSEV. - MINERUL BERBEȘTl.......................
CFR CARANSEBEȘ - MINERUL MÂTĂSARI.......................

Etapa a 32-a (miercuri, 29 aprilie)
DROBETA TRSEV. - CFR CARANSEBEȘ...........................
MINERUL CERTEJ - UN. DRĂGĂȘANI..................................
PETROLUL STOINA-ȘOIMII SIBIU........................................
TERMO TRSEV-PARÂNGUL LONEA..............................
FC VÂLCEA-ARSENAL SADU............................................
MINERUL LUPENI - PETROLUL VIDELE..............................
ALUMINIU SLATINA - RULMENTUL ALEX..........................
PETROLUL ȚICLENI - MINERUL URICANI............................
MINERUL BERBEȘTl - MINE-RAL ROV................................
MINERUL MÂTĂSARI - SEVERNAV TRSEV......................

Etapa a 33-a (duminică, 3 mai)
DROBETA TRSEV. - MINERUL CERTEJ..............................
UN. DRĂGĂȘANI - PETROLUL STOINA..............................
ȘOIMII SIBIU -TERMO TR SEV.............................................
PARÂNGUL LONEA-FC VÂLCEA.... ..................................
ARSENAL SADU - MINERUL LUPENI...................................
PETROLUL VIDELE-ALUMINIU SLATINA...........................
RULMENTUL ALEX - PETROLUL ȚICLENI..........................
MINERUL URICANI - MINERUL BERBEȘTl..........................
MINE-RAL ROVINARI - MINERUL MÂTĂSARI.....................
CFR CARANSEBEȘ - SEVERNAV TRSEV........................

Etapa a 34-a (miercuri, 6 mai)
MINERUL CERTEJ - CFR CARANSEBEȘ.............................
PETROLUL STOINA- DROBETA TRSEV.............................
TERMO TRSEV. - UN. DRĂGĂȘANI.....................................
FC VÂLCEA-ȘOIMII SIBIU....................................................
MINERUL LUPENI - PARÂNGUL LONEA.............................
ALUMINIU SLATINA-ARSENAL SADU...............................
PETROLUL ȚICLENI-PETROLUL VIDELE...........................
MINERUL BERBEȘTl - RULMENTUL ALEX.........................
MINERUL MÂTĂSARI - MINERUL URICANI.........................
SEVERNAV TRSEV. - MINE-RAL ROV................................

Etapa a 35-a (duminică, 10 mai)
MINERUL CERTEJ - PETROLUL STOINA.........................
DROBETA TR. SEV. -TERMO TR.SEV...............................
UN. DRĂGĂȘANI - FC VÂLCEA.........................................
ȘOIMII SIBIU - MINERUL LUPENI........................................
PARÂNGUL LONEA-ALUMINIU SLATINA.......................
ARSENAL SADU - PETROLUL ȚICLENI............................
PETROLUL VIDELE - MINERUL BERBEȘTl......................
RULMENTUL ALEX. - MINERUL MÂTĂSARI....................
MINERUL URICANI - SEVERNAV TRSEV..........................
CFR CARANSEBEȘ - MINE-RAL ROV................................

Etapa a 36-a (duminică, 17 mai)
PETROLUL STOINA - CFR CARANSEBEȘ........................
MINERUL CERTEJ - TERMO TRSEV...................................
FC VÂLCEA-DROBETA TRSEV........................................
MINERUL LUPENI - UN. DRÂGÂȘANI.................................
ALUMINIU SLATINA- ȘOIMII SIBIU......................................
PETROLULȚICLENI -PARÂNGUL LONEA.........................
MINERUL BERBEȘTl - ARSENAL SADU............................
MINERUL MÂTĂSARI - PETROLUL VIDELE......................
SEVERNAV TRSEV. - RULMENTULALEX.......................
MINE-RAL ROVINARI - MINERUL URICANI.........................

Etapa a 37-a (miercuri, 20 mai)
PETROLUL STOINA - TERMO TRSEV...............................
MINERUL CERTEJ - FC VÂLCEA........................................
DROBETA TR.SEV. - MINERUL LUPENI..............................
UN. DRÂGÂȘANI - ALUMINIU SLATINA..............................
ȘOIMII SIBIU - PETROLULȚICLENI.......................................
PARÂNGUL LONEA- MINERUL BERBEȘTl........................
ARSENAL SADU - MINERUL MÂTĂSARI............................
PETROLUL VIDELE - SEVERNAV TRSEV..........................
RULMENTULALEX - MINE-RAL ROV...................................
CFR CARANSEBEȘ-MINERUL URICANI ...............

Etapa a 38-a (duminică, 24 mai)
TERMO TRSEV - CFR CARANSEBEȘ..............................
FC VÂLCEA- PETROLUL STOINA......................................
MINERUL LUPENI - MINERUL CERTEJ..............................
ALUMINIU SLATINA-DROBETATR. SEV..........................
PETROLUL ȚICLENI - UN. DRĂGĂȘANI..............................
MINERUL BERBEȘTl - ȘOIMII SIBIU.....................................
MINERUL MÂTĂSARI - PARÂNGUL LONEA.....................
SEVERNAVTR. SEV.-ARSENAL SADU............................
MINE-RAL ROV. - PETROLUL VIDELE.................................
MINERUL URICANI - RULMENTUL ALEX...........................

• Promovează in Divizia B echipele clasate pe 
locul 1, in fiecare serie.
• Echipele clasate pe locul 2 vor susține un meci 
de baraj, pe teren neutru, astfel: C1-C2 și C3-C4. 
Învingătoarele promovează in eșalonul secund.
• Atenție, de la Divizia B, retrogradează locurile 
16, 17 și 18, din fiecare serie.
• Retrogradează din Divizia C echipele clasate pe 
locurile 16-20, din fiecare serie, plus echipa clasată 
cel mai slab pe locul 15 din cele 4 serii.
• Promovează in Divizia C 21 de echipe din 
Divizia D, câștigătoarele jocurilor de bară] - un 
singur joc, pe teren neutru.
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent pământ arabil și 
pășune, zona Hațeg, tel. 247186 
(1433)

• Vând teren arabil, Farcaș 
Dorel, sat Groș, nr. 23, Hunedoara. 
(0563)

• Vând spațiu comercial ultra
central, amenajat (tâmplărie alu
miniu, gresie, marmură etc.) în 
suprafață de 56 mp, Deva. Tel. 
216247(41168)

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

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 4, zona Astoria, preț 37.000.000 
lei, negociabil. Tel. 623389 (40820)

• Vând sau închiriez casă cu 
grădină, spațiu comercial, restau
rant. Brad tel.'650961 (41204)

■ Vând apartament 2 camere, 
lângă piață. Tel. 230056 (41250)

• Vând apartament patru camere, 
dtaj 1, central. Tel. 219226 (40825)

• Vând apartament 4 camere, 
decomandate, hol central. Tel. 
624854 (2436)

• Vând apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri, anexe, Bărăști, 
tel. 770207 (9845)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
țf95, preț 24.500.000. Tel. 216106 
(41216)

• Vând Audi 100, alb, capa
citate cilindrică 2000 cmc, 115 
CP, catalizator, ABS, 90.000 km, 
an fabricație 1993, stare excepțio- 
nală. Tel. 094636443 (41225) '

• Cumpăr repatriere. Cumpăr 
dtibiță Nissan, neînmatriculată. Tel. 
214871 (41236)

• Vând Opel Rekord 2,2 E, stare 
excepțională, injecție, benzină, 
fabricație 1985, vamă achitată, 
rferulatîn țară, 1600 DM negociabil, 
eventual pentru piese. Tel. 215729 
(41219)

• Vând Opel Ascona, înmatri
culat, Orăștie, tel. 242404, după ora 
20. (1436)

• Vând Lăstun, Orăștie, str. 
Cîmpu Nou, nr. 9, tel. 247391 (1437)

• Vând ARO 320, neînmatriculat, 
eventual piese, tel. 714109, după 
ora 16 (0576)

• Vând Peugeot J5, 1987, Die
sel, 1,5 tone, tel. 650082 sau 
650292. (0340)

• Societate comercială vinde 
membrană hidroizolatoare cu 
ardezie 4,5 kg/mp, import Italia, 
32.000 lei/mp. 057/221312, 092/ 
275563 (cec)

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

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

• Vând mașină marcat-încasat 
bani, piese Opel Rekord 2300 D. Tel. 
221870 (41233)

• Vând boiler electric, 50 I. Tel. 
213752, după amiază. (40816)

• Vând 13 rigle 8m x 14 cm, 15 
rigle 6 m x 10 cm, 48 dulapi 4 m x 6 
cm, brad uscat, preț 5 milioane. Tel. 
215189, după ora 16 (40823)

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

• Vând mașină de brodat res- 
pete. Tel. 039/611134 (OP)

• Vând mașină cusut electrică, 
rusească, portabilă, Orăștie, tel. 
242664, negociabil. (1434)

• Vând dozator Siemens, cu trei 
capete, 2 tuburi dioxid, tel. 649146 
(1435)

• Vând,60 oi cu miei, preț 
negociabil. Informații comuna Peș- 
tișu Mic, sat Dumbrava, nr. 13, Ma
rina Constantin .(0573)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament două ca
mere, nedecomandate, plus dife
rență, cu două camere decoman
date. 227896 (40819)

ÎNCHIRIERI z

• Inchiriem spațiu uscătorie (30 
mp) la parterul blocului D1, sc. A, 
str. 22 Decembrie, Deva, pentru 
birou firmă sau cabinet medical. Tel. 
225032 (40821)

OFERTE DE
4 servicii JF

• Firmă distribuitoare materiale 
tehnologice pentru industria cărnii 
angajează reprezentant comer
cial. Cerințe: cunoaștere limba 
maghiară/germană, engleză, per
mis conducere B, domiciliul stabil 
în Deva, telefon. Tel./fax 01 
2307116, 01/2307128, orele 9-17 
(40789)

• Firma Mercury caută urgent
șoferi colaboratori. Tel. 227443 
(41198)________________________

• Societate comercială execută 
lucrări de construcții, acoperișuri, 
plata și în rate. Tel. 221870 (41233)

• Angajez brutar calificat. Tel.
094561822, 623984, Deva
(41245)_______________________

• Pentru realizarea unei cola
borări româno-germane, U.M.Orăș- 
tie angajează traducători autorizați 
engleză-germană. Informații la 
sediul unității, Orăștie, str. N.Titu- 
lescu nr. 60, tel. 242040 int. 233 sau 
278. (1428)

• Primăria comunei Mărtinești 
organizează în data de 1 martie, la 
ora 14, la căminul cultural din satul 
Dîncu Mare ședință pentru angaja
rea unui cioban. (1432)

• Doriți să vindeți, să cumpă
rați sau să închinați apartamente, 
case, terenuri, spații comerciale, 
fără să plătiți taxe de publicitate, 
înscriere și vizionare și cu redu
cerea celorlalte taxe până la 45 la 
sută ? Sunați la Business Center 
tel. 233637, 233638 (40808)

• S-a autorizat (14659/98) Aso
ciația Familială "Demeter Eldem" 
Simeria, cu activitate de comerț. 
(41235)

• Asociația Familială Pîrva loan 
Ovidiu din Brad (14597/98) func
ționează cu activitate de comerț 
produse alimentare, nealimentare, 
agroalimentare.

• S-a autorizat (14605/98) Aso
ciația Familială "lovițoniu Stela" din 
Călan cu activitate de comerț, 
prestări servicii etc. (41238)

DECESE

DIVERSE

PIERDERI

• Pierdut legitimație handicapat 
pe numele Olar Dionisie. Se declară 
nulă.

• Pierdut certificat de acționar pe 
numele Dumitraș loan. îl declar nul. 
(0575)

• Shera Besnik este citat pentru 
divorț, pe 17.03.1998, dosar 312/ 
1998, Hunedoara. (0574)

• Soția Ștefania,copiii Marcel 
și Virgil, nurorile și nepoții anunță 
cu durere încetarea din viață a 
scumpului lor soț, tată și bunic

SIMION PAVEL
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace I (40830)

• Adrian și Virgil - nepoți, Tania 
noră anunță cu durere moartea 
fulgerătoare a celui care a fost un 
bunic și tată-socru deosebit

SIMION PAVEL
Odihnească-n pace I (40822)

• Dan - nepot și Angela-noră 
cu adâncă durere anunță trecerea 
în neființă a dragului lor bunic și 
socru

SIMION PAVEL
Dumnezeu să-l odihnească I 

(41829)

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.

SC.INDUSTRIEMICfiȘISERVICIISJLMba 
zi iz ■ t!

Cu sediul In Slntimbru, ... 
str. Șoseaua Națională, nr. 16, Jud. Alba, 
telefon: 058/842232, fax: 058/842249

, OFERTĂ SPECIALĂ 
la cele mai mici prețuri am țarâ 

cărămidă normală plină 
240 x 115x63 mm; 

preț/buc - 750 lei (fărâ TVA)

F ȚȚ i i ~ . 
uivraiea imeuiata prin auto și CFR, 

transportul fiind asigurat da cumpărător.1 y 1 J I. | ■ A | 1 . | A ț-A 
.'□T r 1 T T ȚȚZiȚ I

I COMUNICAT
RANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI a pus în 

circulație, în scop numismatic, începând cu data 
de 19 februarie 1998, o serie de trei monede de 
argint cu valoarea nominală de 100 lei, având ca 
tematică JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 
NAGANO - 1998. Setul I reprezintă ROR PA TRU 
PERSOANE; setul II PATINAJ ARTISTIC - DAN- 
Sl RI; setul III SLALOM.

Monedele se vând ambalate în capsule de 
metacrilat transparent Ia prețul de 128.000 lei/ 
bucata prin SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNE
DOARA DEVA.

v- ■ -.......... ---- ----------- ------/)

C.E.C.C.A.R. ; ----------------------------------------------- a 
reamintește membrilor săi că Adunarea ' 

Generală de dare de seamă și alegeri va avea ■ 
loc în data de 28 februarie 1998, în sala mică a , 
Casei de Cultură Deva, ora 10 a.m.------------------- ■

Biroul Permanent ,

Fabrica de Țigarete 
Sf. Gheorghe

Jud.Covasna, str. K6s Kăroly, nr. 23
Vinde, în condiții avantajoase, țigarete cu 

filtru și țigarete fără filtru de cea mai bună 
calitate.

Livrarea se face la sediul fabricii în fiecare zi 
de lucru între orele 7-15.

Livrarea se efectuează pe loc, la depunerea co
menzii, de către firmele care au în obiectul de 
activitate comercializarea de țigarete.

Informații suplimentare la telefoanele: 
067/313595 - Biroul desfacere;
067/311272 sau 067/351658 - Secretariat.

- ■—

S C. APROTERRA S A. 
SIMERIA

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

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

în atentia
pescarilor

Cu un avans de numai5.C. INFOMIN 5.A. Deva~---- 1
vâ oferă calculatoare în orice configurație și imprimante 

de toate tipurile în sistemul cel mai avantajos de rate. 
Vă așteptăm la sediul nostru din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 

tel.: 054/213915 și 214718.

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

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

.------------ ,

în orice ocazie, publicitate prin
“Cuvântul liber”!.

R0M UtSTEVBOsn.1.
Caută în vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse de gumă de mestecat Wrigley's 

Orbit, Spearmint, Doublemint, JuicyFruit și Hubba Bubba

Salesman
în orașele:

> Deva
> Petroșani
> Hunedoara
> Brad
> Călan
> Hațeg
> Orăștie
> Simeria
și în întreg județul 

Hunedoara

Condiții:
0 vârsta maximă 35 ani;
0 permis de conducere și eventual autoturism 
propriu;
0 dinamism și putere de muncă.

8e oferă:
0 instruire în tehnici comerciale moderne;
0 un venit mediu atractiv în acord cu vânzările;
0posibilitatea unei cariere;
0 angajament pe termen lung.

Relații la telefonul069/229060.L
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VII\I CHINEZII! IA ÎHCHIIMRCA €I>ITI€I
Este bine cunoscut faptul 

că relațiile româno-chineze au 
trecut, începând din 1990, 
printr-o perioadă de răceală. 
Orbiți fiind de mirajul vestului, 
de dorința de a fi cât mai 
repede în rândul națiunilor 
capitaliste, i-am uitat pe 
adevărații prieteni. Acum, 
însă, lucrurile au început să se 
schimbe, înțelegându-se că 
imensul potențial economic 
chinez nu poate fi decât 
benefic pentru noi. Treptat se 
reiau vechile legături eco
nomice, iar produsele româ
nești pot pătrunde fără nici o 
problemă pe această piață, cu 
condiția să fie foarte bune 
calitativ.

Pentru concretizarea unor 
acțiuni anterioare, o delegație 
din partea Asociației de 
prietenie româno-chineze, 
filiala Hunedoara, s-a aflat în 

^perioada 14-23 ianuarie în

r — “ — — — — —------------------- --------------------------------------------------n
i De la Inspectoratul General al Poliției i 
! UN PREJUDICIU DE 2,274 MILIARDE LEI j

Inspectoratul General al 
| Poliției ne-a trimis prin fax
■ un comunicat care pre- 
' cizează că ofițeri ai Direcției 
I de Combatere a Crimi- 
| nalității Economico-Finan- 
. ciare au început urmărirea
■ penală, cercetându-l în 
| stare de libertate pe Borza 
i Remus din Deva, pentru 
! comiterea infracțiunii de 
I înșelăciune în contracte.
I__________________________

M lioane de mărci pentru 
supraviețuitorii Holocaustului

Până în anul 2000, statul 
german va aloca 80 de 
milioane de mărci pentru 
supraviețuitorii progromurilor 
din cel de-al doilea război 
mondial, a declarat, la 
Conferința Națională a Romilor, 
desfășurată la Sibiu, consulul 
general al Consulatului Ge
neral al Germaniei la Sibiu, dr. 
Arnolf Blaum, citat de 
corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui calcul 
prezentat de consulul general, 
suma alocată unui supra
viețuitor va fi de aproximativ 
1000 de mărci germane.

China. Pentru prezentarea 
rezultatelor acestei vizite a fost 
organizată marți, 24 februarie, 
la sediul Primăriei municipiului 
Deva, o întâlnire cu jurnaliștii. 
Dl Mihail Rudeanu, preșe
dintele asociației, a făcut public

J mmuațA ■■ m nnâ
acordul încheiat între 
reprezentanții provinciei Hunan 
din China și cei ai județului 
Hunedoara. Se urmărește, în 
principal, demararea unor 
relații economice, urmând ca 
în cel mai scurt timp să fie 
finalizate documentele pentru 
înfrățirea celor două regiuni.

Hunan este o provincie 
locuită de 62 de milioane de 
locuitori, cu importante resurse 
naturale și o economie

în calitate de ad
ministrator al S.C. Impex 
Borza SRL Deva acesta a 
obținut în anul 1994 de la 
Credit Bank cinci credite 
bancare în valoare de 745 
de milioane de lei. Creditul a 
fost garantat cu un imobil 
situat în localitatea Dîncu 
Mic, comuna Mărtinești, 
județul Hunedoara, precum 
și cu alte bunuri mobile.

Distribuirea sumelor alocate de 
Bonn se va face în două tranșe, 
romii fiind incluși în cea de-a 
doua.

Participanții la Conferința 
Națională a Romilor (CNR) au 
primit, spre studiu și aprobare, 
un proiect de statut al Asociației 
Micilor Industriași Romi din 
România, care va avea sediul 
central la reședința regelui 
Florin Cioabă, din Sibiu.

în cadrul CNR sociologul 
Nicolae Gheorghe, coor
donatorul de programe 
'Romani Cris", a declarat că 
despăgubirea romilor trebuie să 

înfloritoare. Există peste 
70.000 de întreprinderi din 
domeniile construcțiilor de 
mașini, metalurgie, chimie, 
textile etc. Multe dintre 
acestea sunt interesate să 
colaboreze cu cele similare 
din județul Hunedoara. Toate 
relațiile comerciale se vor 
desfășura prin intermediul 
Camerei de Comerț și 
Industrie Româno-Chineze. 
Se dorește o colaborare mai 
strânsă și în domeniul 
turismului, existând inițiativa 
de a aduce în câteva dintre 
stațiunile hunedorene medici 
chinezi pentru a atrage în 
acest fel turiștii interesați de 
medicina tradițională 
naturistă. Trebuie precizat 
că peste 35% din turiștii care 
vizitează anual China o fac 
pentru a beneficia de 
tratamentele naturiste.
________ Andrei NiSTOR y

Datorită faptului că I 
respectivele credite și | 
dobânzile aferente nu au ■ 
mai fost restituite, s-a • 
declanșat executarea silită I 
a garanțiilor, însă cel în | 
cauză a demolat imobilul . 
ipotecat fără a primi 1 
consimțământul unității | 
bancare. ,

Prejudiciul cauzat a fost ! 
de 2,274 miliarde de lei. I 
_________________________ I 

fie precedată de o declarație 
oficială a președintelui și 
Parlamentului României, în 
care etnia romilor să fie 
reabilitată moral și, totodată, 
să fie sistat tratamentul 
discriminatoriu aplicat etniei.

La Congres au participat 
deputatul Mădălin Voicu, 
reprezentant al Partidului 
Romilor, împăratul Iulian, 
regele Cioabă și peste 40 de 
reprezentanți ai organizațiilor 
și asociațiilor de romi din 
întreaga țară. (MEDIAFAX)

Mircea Ciumara declară că benzina nu se va scumpi
Mircea Ciumara, minis

trul industriei și Comerțului, 
a dezmințit, ieri, "unele spe
culații din presă" declarând 
că prețul benzinei nu va 
crește în perioada urmă
toare. Ei a afirmat că nu este 

^în interesul ministerului pe

Dl loan Păran, din orașul 
Hațeg, str. Grănieri, nr. 4, ne-a 
scris despre nemulțumirile ce 
le are în legătură cu pensia ce 
i-a fost stabilită de către Oficiul 
de pensii pentru agricultură din 
cadrul DGMPS a județului 
Hunedoara. După cum ne 
spune, în cei zece ani lucrați la 
fostul CAP Hațeg, a realizat 
peste 3300 norme, față de 886 
planificate, fapt ce l-a 
determinat pe petent să se 
adreseze comisiei de 
contestații din cadrul DGMPS. 
Analizând datele prezentate, 
în conformitate cu prevederile 
Legii 80/1992 care regle
mentează acordarea pensiilor 
pentru agricultori, rezultă că - 
aceasta fiind și constatarea 
comisiei de contestații - în 
cazul în speță calculul pensiei 
s-a făcut în mod corect. (N.T.).

în legătură cu anunțul 
publicitar apărut în ziarul 
nostru nr. 2080, din 20 
februarie a.c., privind 
vânzarea de active aie 
Societății Comerciale 
"Agrosim” S.A. Simeria, la 
penultimul alineat care se 
referă ia suma depusă de 
către participanții ia 
licitație, se face rectificarea 
cuvenită în sensul că se 
renunță la expresia "în 
cazul vânzării activului", in 
această situație urmând 
metodologia din HG nr. 55/ 
1998, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 66 din 
12 februarie a.c. (N. T). 
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care îl conduce să 
scumpească prețul benzinei, 
ci, dimpotrivă, ar prefera ca 
prețul benzinei să scadă, 
datorită cantităților mari 
aflate în stoc.

Liniștitoare și nu prea 
această declarație a

NOTF^ INFORMA ȚH^ OPINII 
unde să-i basculeze decât pe 
trotuar, împiedicând circulația 
pietonilor. Tot aici câțiva 
oameni au săpat șanțuri. Se 
spune că cineva își va construi 
garaj. Locul nu este tocmai 
potrivit pentru așa ceva.

\ Probe
, Dintr-o discuție cu dl. loan 

Honae, primarul comunei Vorța, 
am reținut că echipa de 
specialiști ce a deshumat 
cadavrul celei care a fost Zorica 
Marian, din satul Certeju de Jos 
și a fost înmormântată în 31 
decembrie 1997, nu a constatat 
răni sau urme ale unor lovituri ce 
ar fi putut provoca moartea. Au 
fost însă luate probe ce au fost 
trimise la Timișoara pentru 
analize.

îs Bolovani pe trotuar
La unul din capetele blocului 

nr. 37 de pe Aleea Neptun din 
Deva, cineva a adus niște 
bolovani mari pe care n-a avut

A

PROMO
1. Reggiana (7) - Chievo (11)

1 x
Un rezultat de egalitate ni s-ar 

părea firesc.
2. Bologna (10) - Parma (6) 1 x
Oaspeții au învins în ambele 

partide în campionatul trecut pe 
Bologna. De data aceasta, poate 
fi un egal.

3. Empoli (14) - Udinese (4) x 
Udinese ține morțiș de

plutonul fruntaș și dacă nu 
învinge e bun și un punct.

4. Lucchese (12) - Fidelis 
Andria (8) 1

Simțind nevoia de a se ține 
mai departe de subsolul 
clasamentului, gazdele vor 
puncta.

5. Treviso (9) - Perugia (4) 1 x 
Cu 7 victorii, 3 egaluri și o

singură înfrângere acasă, Treviso 
poate spera chiar dacă joacă cu 
Perugia.

6. Lecce (17) - Milan (8) 2 
Să producă Lecce o surpriză?

Nu credem.
7. Piacenza (15) - Sampdoria 

(9)x
Având în vedere că Piacenza 

are 7 egaluri acasă iar “Samp” 4 
în deplasare...

8. Roma (7) - Fiorentina (5) 1 x 
S-ar cuveni o triplă ca la orice 

ministrului Ciumara. Nu 
putem uita ușor că ultima 
majorare a prețului ben
zinei s-a făcut tot pe 
vremea ministrului Ciu
mara, dar fără știința sa. 
Acum o fi știind mai multe ? 
au

îa La Meu
în Piața Obor din 

Hunedoara funcționează un 
abator cu firma "La Nicu". 
Treaba asta ne aduce aminte 
că în vremea dictaturii pe 
firmele măcelăriilor scria 
“Carne” iar înăuntru era Nicu. 
Acum lucrurile stau viceversa și 
asta nu-i tocmai un lucru rău.

Traian BONDOR

Concursul din x 
1 martie 1998 

derby din sena A. Noi sugerăm 
o victorie a gazdelor sau un 
egal.

9. Vicenza (13) - Brescia 
(11) 1 x

Brescia are două victorii, un 
egal și 8 înfrângeri in 
deplasare. Nici Vicenza nu 
strălucește când joacă acasă și 
ne gândim la un egal.

10. Foggia (17) - Cagliari 
(3) 12

Care pe care. în ciuda 
locului ocupat în clasament, nu 
este exclusă o victorie a 
gazdelor. Să nu uităm nici de 
posibilitățile oaspeților.

11. Monza (16) - Regginâ 
(15) x

In ultimele 3 ediții aceste 
formații nu s-au întâlnit, dar 
rezultatele lor ne îndeamnă 
spre un “x”.

12. Venezia (2) - Ancona 
(18) 1

E cam mare diferența de 
valoare între cele două echipe 
( o spun și locurile ocupate in 
clasament).

13. Verona (10) - Pescara 
(13) 1

O victorie a Veronei ni se 
pare firească.
_________________________ Z

ln\/E5titie estimată la
9

158 milioane dolari
Proiectul privind extindeFea 

ariei de acoperire a teritoriului cu 
programele canalului doi al 
postului național de televiziune 
necesită o finanțare estimată la 
158 milioane dolari, a declarat 
agenției MEDIAFAX, Ștefan 
Molinaru, directorul general al RA 
Radiocomunicații. Din această 
sumă, circa 118 milioane dolari 
sunt destinați achiziționării de 
echipamente - transmițătoare, 
retransmițătoare, legături radio - 
iar 40 milioane dolari, pentru 
lucrările de construcție a noilor 
stații de retransmisie a 
programelor TVR 2.

Extinderea TVR 2 necesită 
achiziționarea a 57 transmi- 

v- 

țătoare și a aproximativ 900 
retransmițătoare, care să 
funcționeze în banda UHF, norma 
CCIR, canalele 21-60.

în prezent, Regia de 
Radiocomunicații asigură recepția 
în teritoriu a canalului doi prin 
intermediul a doar trei 
transmițătoare de mare putere 
(situate în București, Brașov și 
Timișoara), precum și a 13 
transmițătoare de mică putere, 
destinate acoperirii zonelor rurale.

Proiectul este prevăzut să se 
deruleze pe parcursul a șapte ani 
de la obținerea finanțării. Ștefan 
Molinaru a arătat că regia are în 
vedere extinderea ariei de 
acoperire a populației cu canalul 

doi al televiziunii naționale, de 
la circa 30%, în prezent, la 60- 
70%.

Pentru obținerea finanțării 
necesare începerii și derulării 
acestui proiect sunt așteptate 
oferte din partea potențialilor 
investitori. De asemenea, 
trebuie realizat studiul de 
fezabilitate și auditul intern, a 
menționat Molinaru. "Se pune și 
problema dacă TVR 2 va 
rămâne sau nu un post național, 
respectiv, dacă Parlamentul va 
decide sau nu privatizarea 
acestuia. Oricum, însă, investiția 
este necesară", a mai spus 
directorul general al RA 
Radiocomunicații. (MEDIAFAX)^

Musca usturoiului (Suillia 
lurida) este răspândită în toate 
zonele de cultură a usturoiului și 
cepei. Atacul muștei este 
favorizat de vreme însorită și 
temperaturi ridicate la sfârșitul 
lunii februarie și începutul lunii 
martie.

Atacul se manifestă mult mai 
târziu, în luna aprilie, plantele 
având frunzele din mijloc ofilite, 
îngălbenite, încovoiate în formă 
de spirală, care în cele din urmă 
se usucă. Pe măsură ce atacul 
progresează planta nu se mai 
dezvoltă, se îngălbenește și 
piere. Plantele mai dezvoltate la 
care larvele nu au ajuns în bulb, 
rămân cu tulpina goală în interior, 
iar bulbul intră în putrefacție.

Specific atacului produs de 
musca usturoiului este faptul că 

\jntr-o plantă se dezvoltă o singură

USTUROIULUI
larvă, care sapă galerii în tulpină 
în direcția bulbului. Dăunătorul 
iernează în stadiul de adult în 
locuri ferite de vânt, sub resturile 
vegetale, zborul insectei se 
observă din februarie, când 
temperatura diurnă se menține 
câteva zile în jur de 0°C, iar 
temperatura solului la 5 cm este 
de 1°C după amiază.

în această perioadă plantele 
de usturoi au 2-3 frunze și o 
înălțime de 6-10 cm. Musca 
depune ouă pe plantele mai 
dezvoltate, în apropierea solului, 
câte un ou de fiecare plantă.

După ecloziune larva pătrunde 
imediat în tulpina plantei. După 
cca 1 lună de hrănire, larva ajunge 
la maturitate, perforează planta, 
formând un orificiu prin care trece 
în sol și se transformă în pupă. 
Noii adulți apar în mai-iunie.

Pentru combatere se 
recomandă distrugerea plan
telor atacate, fertilizarea 
culturilor pentru dezvoltarea 
viguroasă a plantelor, arătură 
adâncă după recoltarea 
culturilor pentru distrugerea 
larvelor și a pupelor. Primăvara 
timpuriu, la apariția adulților în 
cultură, se execută primul 
tratament, când plantele au 2-3 
frunze, folosind Sinoratox 
0,15% sau Carbetox 0,4%, iar 
al doilea la interval de 10-12 
zile, cel puțin cu 15 zile înainte 
de recoltat.

Biolog luliana MARIAN 
Inspectoratul Județean 

pentru Protecția Plantelor 
și Carantină Fitosanitară.
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