
LE<

SPORIREA PRETURILOR LA COMBUSTIBILI - DURERE PENTRU
Creșterea cu 50 la sută a 

prețului benzinei și cu 25 la 
sută al motorinei a căzut ca 
un trăsnet pe capul românilor. 
Prezenți ieri în rândul 
oamenilor, am înregistrat 
păreri tranșante pe care le 
vom reda în continuare.

în gara Devei am intrat în 
vorbă cu trei cetățeni pe care 
i-am întrebat:

- Ce părere aveți despre 
noua măsură luată de 
Guvernul Ciorbea cu privire 
la sporirea prețului com
bustibililor?

Traian Ștef: O părere 
foarte proastă. Este încă o 
dovadă că guvernul actual 
este demagog. Adică una zice 
și alta face.

r
- Un domn ministru 

spunea ieri seară la 
televizor că măsura nu-i va 
lovi decât pe cei care au 
mașini.

Traian Ștef: Nu-i adevărat, 
îi lovește pe toți cetățenii 
României, deoarece vor 
crește prețurile la toate 
produsele ce se desfac în 
comerț, la toate serviciile.

Titu Sorescu: Creșterea 
prețurilor la combustibil duce 
la explozia tuturor prețurilor, 
ceea ce este o lovitură dură 
dată nivelului de trai al 
populației. Realitatea este că 
țara este condusă de niște 
mincinoși.

- Cum adică?
Titu Sorescu: Adică ni s-a

ÎNTREAGA POPULAȚIE
spus că în 1998 vom înregistra o 
oarecare stabilitate economică și 
vom vedea luminița de la capătul 
tunelului, dar uite că iarăși se 
înregistrează o bulversare a 
lucrurilor.

Vasile Silviu: Sunt 
taximetrist particular. Până 
acum prețul unui kilometru 
parcurs a costat 3000 de lei. 
De azi încolo va costa 4500 de 
lei. în aceste condiții, tot mai 
puțini oameni vor apela la 

taxiuri. Mulți dintre noi vor 
falimenta în scurtă vreme.

- Dl ministru Clumara 
spunea la televizor că 
depozitele de combustibili 
ale țării sunt pline.

Titu Sorescu: în această 
situație, prețul benzinei și 
motorinei ar trebui să scadă, 
dar uite că a crescut. Faptul 
acesta dovedește că 
România nu este condusă de 
guvernul ei, ci de organisme 

financiare internaționale. 
Ceea ce este foarte grav.

La o cafeluță, în unitatea 
situată în fața gării, trei 
oameni discutau cu voce tare 
tot despre noile prețuri ale 
benzinei și motorinei. Am 
intrat în vorbă cu ei, punându- 
le aceeași întrebare.

Mircea Andronache: 
Măsura îi lovește, și încă 
foarte dur, pe toți cetățenii, 
deoarece vor crește toate 
prețurile. Și până acum erau 
mulți oameni care o duceau 
foarte greu. De azi încolo 
numărul lor va crește 
considerabil.

Un domn care s-a 
recomandat Adrian Stanciu, 
ceea ce i-a făcut pe ceilalți să 

pufnească în râs, a opinat1
- Lasă, die, că măsura e 

foarte bună.
- Vorbiți serios? l-am 

întrebat.
- Da. Căci în țara asta 

nimeni nu muncește.
Patroana unei societăți 

particulare de transport ne- 
a spus:

- Astăzi încă mai 
practicăm prețul biletului pe 
ruta Deva-Simeria de 2700 
de lei. însă va trebui să-l 
creștem la mai mult de 3500 
lei. Cert este că oamenii vor 
circula tot mai puțin. Mulți

Traian BONDOR, 
________ Corne! POENAR

(Continuare în pag. 8)
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Primăria municipiului Deva'
Comunicat de presă
Toți cetățenii din cartierul Micro 15 sunt invitați laI I *

întâlnirea cu reprezentanții Primăriei municipiului 
Deva în data de 9 martie 1998, ora 17.00, la Școala 
generală nr. 6.

Vor fi prezenți, de asemenea, și reprezentanți ai 
Poliției, Gardienilor Publici, RAGCL și IRE.

Birou! Relații Externe și Mass-Media j

• - Draga mea, ți-am găsit un soț foarte bun.
— Mamă, să știi că materialul pentru rochia de 

mireasă mi-l aleg singură!

Bugetul curge prin PECO Cum poți cumpăra foarte ieftin un aragaz? Pag. 2
Mulți specialiști, 

politicieni, analiști 
formulează de luni de zile 

observații critice la adresa 
Guvernului Ciorbea pentru 
modul defectuos de 
gestionare a treburilor țării, 
pentru lentoarea reformei și 
a privatizării. Dar cu 
suficiența și aroganța ce-i 
caracterizează, liderii 
PNȚCD, premierul însuși n- 
au luat în seamă aceste 
observații, împăunându-se 
să spună că și-au îndeplinit 
toate angajamentele 
asumate.

lată însă că și nego
ciatorul șef al Fondului 
Monetar Internațional pentru 
România, Poul Thomsen, 
constată și reproșează 
Executivului României 
aceleași carențe: ritmul lent 
al restructurării marilor 
unități economice care merg 
în pierdere șl a regiilor 
autonome, tergiversarea 
privatizării băncilor, presiu
nile Inflaționiste galopante și 
- una peste alta - continua 
deteriorare a nivelului de 
trai. Negăsind suficiente căi 
de acord și de convingere că 
Guvernul Ciorbea ar adopta 
un program coerent de 
aplicare a priorităților 

stabilite de România cu FMI 
pe anul 1998, dl Poul 
Thomsen a plecat la Wa
shington fără a semna 
documentul de acordare a 
celei de a treia tranșe de 
împrumut de 86 de milioane 
de dolari, mulțumindu-se să 
spună că va reveni la

București numai după ce 
Guvernul își va clarifica 
propriile probleme.

Iar una dintre acestea, 
poate cea mai importantă la 
ora actuală, este stabilirea 
bugetului pe anul 1998, mult 
întârziat, cu consecințe nega
tive asupra tuturor dome
niilor de activitate. Și pentru 
că este foarte subțire și cu 
extrem de multe găuri, acest 
buget trebuia întremat 
cumva. Sursele propuse, de 
acord cu FMI, dar lăsate la 
latitudinea guvernanților 
noștri: ori creșterea taxei pe 
valoarea adăugată la 28 la 
sută și majorarea impozitelor, 
ori scăderea cheltuielilor, ori 
acceptarea urcării inflației la 
45 la sută față de 37 la sută 

cât se preconizase la 
începutul anului.

Finanțiștii noștri au 
adoptat ultima metodă și 
au găsit și o soluție 
imediată de acoperire a 
diferenței de deficit buge
tar: majorarea prețului la 
benzină (cu 50 la sută) și 
la motorină (cu 25 la sută), 
începând chiar de ieri, 4 
martie. în pofida asigurării 
unor guvernanți și 
politicieni că măsura nu va 
afecta în prea mare măsură 
populațîa, realitatea este 
evidentă: va urma un nou 
val de scumpiri în toate 
domeniile, pe toate pla
nurile, care vor agrava și 
mai mult veniturile 
oamenilor, nivelul lor de 
trai. De acum, cu adevărat, 
bugetul de stat pe 1998 nu 
este doar unul de auste
ritate, ci unul de supra
viețuire. Altfel spus, scapă 
cine poate. Chiar dacă nu 
trebuie să treacă pe la 
stațiile de benzină și 
motorină. Bugetul, oricum, 
pe acolo curge. Și tot pe 
acolo curg, chiar și indi
rect, puținii noștri bani 
pentru existență.

Dumitru GHEONEA
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Dar cu MDL ce aveți?
 T

Cei care își alimentează 
în aceste zile autovehiculele 
la benzinăria mai sus numită 
vor avea surpriza să 
constate că magazinul unde 
se efectuează plata este 

acum destul de “șifonat". 
Două dintre geamuri au fost 
sparte, iar tocurile lor de 
susținere sunt îndoite.

Am aflat că toată 
problema este opera unui 

I 
I

șofer neatent. Acesta a 1 
confundat frâna cu I 
accelerația, fără a mai | 
putea să controleze | 
autovehiculul pe care îl . 
conducea. (A.N.).

FLASH
-. Supercomedia... se 

întoarce.
Revenit în țară după mai 

multe luni de absență, 
inconfundabilul Doru Octavian 
Dumitru este capul de afiș al 
spectacolului intitulat “Sămânță 
de scandal”. Organizat de 
Compania marilor spectacole 
din București, acesta are loc 
astăzi (5 martie), la Casa de 
cultură din Deva, începând cu 

^ora 18,00. (G.B.)____________

% Pentru menținerea 
igienei

Echipe de lucrători de la SC 
"Generalsimprest" SA Simeria 
au început zilele acestea 
modernizarea unor platforme 
gospodărești din zonele 
blocurilor. în preajma blocului 
nr.2, din strada Caragiale, se 
efectua marți, 3 martie, 
betonarea spațiului pe care este 
amplasat tomberonul, iar pe 
strada 1 Decembrie, în 
vecinătatea blocului A1, altă 
echipă de lucru pregătea 
platforma pentru a fi betonată.

Cum aprecia dl Gheorghe 
Cosma, de la "Generalsimprest”, 
curățenia va putea fi menținută 
mai ușor în aceste condiții. (E.S.)

% Electricitate
Primele două luni din acest 

an s-au dovedit a fi benefice 
pentru producătorii celei mai 
ieftine energii electrice, 
hidroenergeticienii. Existând 
un flux de apă suficient, Filiala 
Electrocentrale Hațeg a pulsat 
în sistem, cu randament de cca 
90 la sută, în jur de 2 GW pe 
zi. Se apreciază că anual filiala 
pulsează 600 GW/an.

> Prețul legumelor, 
fructelor și lactatelor

Cu precizarea că municipiul 
este bine aprovizionat cu le
gume, fructe, produse lactate 
ș.a. să vedem cu cât se vând 
acestea în piețele orașului și 
în unitățile comerciale (per 
kg.): cartofii - 3.000-3.500 lei, 
ceapa - 6.000 lei, morcovii - 
1.800-2.000 lei, merele - 
1.800-2.000 lei. Cartofii provin 
în special din Moldova, din 
județele Harghita și Covasna 
vin mai puțini întrucât se pare 
că, în anul trecut, aici producția 

a fost mai slabă. Un alt lucru 
important este că în Deva, în 
comerțul cu legume și fructe 
încă n-au apărut intermediarii. 
Laptele se vinde cu 3.000- 
3.500 lei/litrul, telemeaua 
25.000lei/kg, smântână -6.000 
lei/borcanul de 0,4 l.(Tr.B.)

Morile de apă
Deși se pare că au ieșit din 

modă, morile de apă sunt, 
totuși, căutate, mai ales'în zone 
izolate, în special și datorită 
faptului că cele chinezești sau

x 
de altă fabricație, cu valțuri, ' 
nu scot calitate că și morile 
pe piatră. Cu toate că au 
vechime destul de mare, mai 
sunt căutate și acum morile 
de apă din satele Grădiște, 
Orăștioara de Sus și Ludeștii 
de Jos, unde morarii Anton 
Gavriloiu și Septimiu Groza 
răspund cu solicitudine celor 
ce apelează la prestațiile lor 
de servicii. (N.T.)

FLASH
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Dacă până nu demult 
evoluția învățământului 
liceal se desfășura cam 
pe aceleași coordonate, 
actualmente evident că 
situația s-a schimbat și 
la acest nivel. Dez
voltarea și diversifi
carea vieții economice 
românești, cu apariția 
de noi sectoare, s-a 
răsfrânt corespunzător 
și asupra structurii 
liceelor. “Oferta ” aces
tora nu mai putea 
rămâne încremenită 
între aceleași profile, ci 
trebuia adaptată cererii 
așa-zisei economii de 
piață.

Situația Grupului 
Școlar de Chimie din 
Orăștie ar putea fi unul 
dintre exemplele eloc
vente în acest sens. Cea 
mai veche instituție 
școlară din oraș 
(“debutând" ca Școală 
Civilă de fete, o lungă 
perioadă fiind liceu 
economic și apoi de 
chimie) s-a dovedit a ține 
pasul cu necesitățile 
actuale (chiar moderne, 
am putea spune). în 
prezent elevii pot opta 
pentru profile ca cele de 
chimie industrială și 
alimentară, mecanic și 
electrotehnic, până la 
unul de protecție a 
mediului și, cel mai nou, 
prelucrări de precizie în 
profil mecanic.

Decupează acest talon șl poți cumpăra 
în perioada 1-8 martie '98 

'c&fQgucere de 100.000 lei orice aragaz Samus, 

înmagazinate 'Quasar'din Deva tel. 211261, 
Hunedoara fel. 723139, Orăștie tel. 247540,
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Brad tel. 651250, Petroșani tel. 542362, Hațeg tel. 7700131 •rn.ooo mu mazer hm
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6.00 România: ora 6 fix!

Joi 5 martie

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. poli
tic) 18.30 Interactiv Tele joc 
(cs) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 165)20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială 21.15 Dr. Quinn 
(s, ep. 15) 22.15 Un secol de 
cinema. Cum s-a făcut „Pe 
aripile vântului” 23.15 
Jurnalul de noapte

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00

JJegețica (d.a/r) 8.30 Canary

esf^ruaf săt^ts
Consecința a fost că “în 

ultimii doi ani s-a 
înregistrat o creștere 
considerabilă a numărului 
de elevi înscriși în unitatea 
noastră profilurile mai noi 
fiind foarte mult cerute”, 
ne spune dna Camelia 
Gherman, directoarea 
grupului școlar. Dumneaei 
consideră că trebuie ca 
învățământul să aibă o 
sferă mai largă de 
cuprindere, transdisci- 
plinaritațea, interdisci- 
plinaritățpa, fiind repere 
importaiîte din acest 
punct de vedere. Așa încât 
organizarea învățămân
tului și sub forma acelor 
familii ocupaționale, sau a 
bacalaureatului în trepte, 
spre exemplu, ar putea 
duce la o reașezare a

Elevi -la o oră de curs în cabinetul de limba
română al școlii.

Foto: Eduard CHIROIU

Wharf (r) 8.55 Universul 
cunoașterii 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 Sporturi 
extreme (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Impact (r) 
13.15 Doar o vorbă săț-i... (r)
13.30 Dreptul la adevăr (r) 
14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Degețlca (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Tri” 
buna partidelor parla
mentare 17.00 Ceaiul de la 
ora 5.. (div.) 19.10 Față în față 
cu autorul 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 6) 21.00 în fața 
dvs. 22.00 Banii (co. Suedia 
1938) 23.30 Fotbal Liga 
Campionilor (rezumatele 
meciurilor tur)

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme 
10.10 Doctor Bramwell (s/r) 
11.00 Asasinul țarului (f/r) 
12.40 Rățoiul Huey (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s, ep. 84) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Vise 
și oglinzi (s) 15.20 Rățoiul 

liceelor industriale; 
fiindcă în cele din urmă 
acestea trebuie să 
asigure baza societății, 
conchide interlocutoarea 
noastră

în privința baca
laureatului, dna di
rectoare adjunctă 
Angela Curtean e de 
părere că din partea 
Inspectoratului Școlar 
există o preocupare 
deosebită pentru pre
gătirea acestuia (fiind 
consultați inclusiv 
elevii); iar “dacă se 
lucrează cu pasiune și 
competență profesională 
se pot înregistra 
progrese în pregătirea 
elevilor. ”

Georgeta BÎRLA

Huey (d.a) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.30 
Telerebus (joc interactiv)18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Marea 
pasiune (thriller SUA’91) 21.30 
Știri 21.40 Falsă identitate (s, 
ep. 4) 22.30 Milionarii de la 
miezul popții

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 Running 
Mates (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Pro și contra cu O. 
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. 65) 21.15 Doc
tor în Alaska (s, ep. 63) 22.00 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld

' Tocul nesupravegheat pro

duce pagube irecuperabile 

PERICOLE DE INCENDII
PE LA PĂDURI

într-o discuție purtată cu dl 
ing. Ilie Macarie, șeful Ocolului 
silvic Deva, am abordat 
problemele mereu fierbinți 
legate de apărarea pădurii de 
incendii, având în vedere 
semnalele numeroase din 
ultima vreme privind apariția 
focului care, în multe locuri, 
arde pădurea înainte ca ea să 
fie împărțită proprietarilor. în 
context am reținut faptul că în 
ultima vreme în localitățile 
Certeju de Sus, Săliștioara, 
Ormindea și Păuliș s-au 
semnalat începuturi de incendii 
care au produs pagube 
apreciabile în dauna fondului 
forestier.

Rău este că cei ce strâng 
resturile vegetale sau le dau 
foc direct pe pășuni, fânețe, în 
special în apropierea pădurilor, 
lasă focurile nesupravegheate, 
situații în care, evident, cei 
vinovați suportă și consecințele 
prevăzute de legile în vigoare.

Din păcate mai trebuie să 
^consemnăm și o atitudine

în comuna Buceș, cum spunea primarul Viorel 
Vulturar, s-au înregistrat peste 300 de cereri la Legea 
169/1997, acestea vizând în special retrocedarea 
pădurilor către foștii proprietari. Potrivit estimărilor făcute, 
cererile au în vedere trecerea în proprietate privată a 
peste 1000 ha teren forestier. (Al. J)

PUNĂ CU NOROI
Pe orice trecător care își 

abate pașii pe strada Ulpia din 
Deva, „confortul” acesteia îl 
izbește. Deși se află in plin 
centrul municipiului, strada de 
față a rămas neasfaltată. La 
orice ploaie, gropile mari, 
noroiul și nu în ultimul rând 
apa fac din strada Ulpia o cale

(s, ep. 51) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow) 0.00 Prima pagină 
0.15 Nemuritorul (s, ep. 94)

Ifl PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 

10.00 Meșterul casei (s/r)
10.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 11.00 Celebri și bogați (s/ 
r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r)14.00 Xuxa (show pentru 
copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
56) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 56) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 56) 
20.00 911: Apel de urgență! 
(s) 21.00 Ghost Story (f. gr. 
SUA ’82) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 

negativă manifestată din 
partea unor cetățeni, 
localnicii “scuzându-se" că 
nu ei au aprins focul și ca 
urmare nici nu vor să ia 
parte la localizarea și 
stingerea incendiilor.

Dincolo de dorința unor 
gospodari de a-și vedea 
ogoarele curate cât mai 
repede în această pri
măvară, în prim-plan se află 
firește interesele majore și 
responsabilitatea față de 
pădure, care constituie o 
avuție de mare preț a întregii 
națiuni. în același timp să nu 
uităm că practica de a arde 
vegetația împrăștiată în 
câmp este dăunătoare 
pentru activitatea microorga
nismelor din sol, ceea ce nu- 
i poate lăsa indiferenți pe 
proprietarii terenurilor res
pective, indicat fiind ca arde
rea vegetației să se facă sub 
supraveghere, în anume 
locuri și cât mai departe 
posibil de păduri. (N.T.).

de acces dificilă în anotimpul 
umed.

Locatarii străzii Ulpia îi 
invită pe edilii orașului să 
mai treacă și prin zona cu 
pricina, poate astfel își vor 
mai aminti de unele 
promisiuni din campania 
electorală.

și putere (s/r) 14.15 Cine-^ 
mateca de acasă: Dead Men 
Don’t Wear Plaid 17.00 
Antonella (s, ep. 28) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Războiul 
conjugal (s, ep. 23) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Pri
vate Life of Sherlock Holmes 
(co. p. SUA/Anglia 1970)

IPROTV - DEVAI
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 locale 

ANTENA 1-DEVA 
08.00-08.15 Știri (r) 09.00- 

09.15 Interviul săptămânii (r) 
09.15-09.30 Muzică, publi
citate 17.00-17.45 Actua
litatea (talk show) 17.45- 
18.00 Știri 19.30-19.45 Știri (r)

Joi, 5 martie

□Pești (1911 - 20 III)
Calitățile dvs vor ieși în 

evidență într-un grup de 
prieteni, iar laudele lor vă vor 
face să uitați de toate 
necazurile din ultimul timp. 
Este foarte posibil să mediațl 
conflicte între frații dvs.

□Berbec (21 III - 20 IV)
Ordinea de zi este deosebit 

de încărcată: întâlniri de 
afaceri, de dragoste, discuții 
cu părinții... măcar la telefon. 
Veți avea succes în tot ce veți 
întreprinde căci forța și 
siguranța dvs de sine fac o 
bună impresie.

□Taur (21IV - 21 V)
Sunteți foarte îndemânatic 

în a face mici reparații. Ați 
putea chiar să faceți o 
surpriză familiei și să vă 
ocupați de câte ceva prin 
casă. Spre seară, discuția cu 
unul dintre părinți va duce la 
o stare de bună dispoziție.

□Gemeni (22 V - 22 VI)
O discuție cu părintele de 

sex opus vă va pune serios 
pe gânduri; așa încât nu veți 
reuși să vă relaxați. Par
tenerul de viață are o Idee 
care se va dovedi genială.

3Rac (23 VI - 22 VII)
Discuțiile pe care le pro- 

vocațl nu vă vor aduce 
lămuririle pe care le doriți. 
Deși vă e greu, ar fi mult mai 
bine să lăsați lucrurile să se 
rezolve de la sine. O femeie 
vă va da niște informații 
Interesante.

□Leu (23 VII - 22 VIII)
Relațiile cu rudele apro

piate sunt dintre cele mai 
bune. Străduința dvs a dat 
roade. Este foarte posibil să 
primiți sprijinul părinților într- 
un proiect mai de amploare 
pe care nu îndrăzniți să-l 
puneți în practică.

□Fecioară (23 VIII - 21IX) 
înclinația pe care o aveți 

azi pentru speculații vă poate 
aduce câștigurile dorite. 
Popularitatea dvs. este în 
creștere, dar ar fi bine dacă 
v-ați face puțină ordine în 
idei. Relația cu partenerul de 
viață se îmbunătățește.

□Balanță (22 IX - 22 X)
Mintea vă este cam 

împrăștiată. Faceți un efort și 
gândițl-vă bine înainte de a 
demara planurile avute în 
vedere. Ați putea face un pas 
important pentru o plecare în 
străinătate.

□Scorpion (23 X - 21 XI)
Veți întâlni o persoană foarte 

plăcută, a cărei companie vă 
va reconforta. Memoria v-ar 
putea releva unele amănunte 
esențiale pentru lucrările în 
care sunteți implicat.

□Săgetător (22 XI - 20 XII) 
împreună cu frații sau cu 

persoane apropiate încercați 
să rezolvați favorabil afa
cerile sau problemele per
sonale. Șansa este de partea 
dvs, însă prudența trebuie 
pusă pe primul plan.

□Capricorn (21 XII - 19 I)
Popularitatea dvs este la 

limita maximă. Un prieten va 
avea o realizare socială și 
veți serba împreună eve
nimentul, evitați excesul de 
alcool șl tutun, căci ați putea 
avea probleme de sănătate.

□Vărsător (20 1-18 II)
Este posibil să faceți o 

călătorie în străinătate sau un 
progres în ceea ce privește o 
astfel de călătorie. Nu luați 
hotărâri în probleme sen
timentale; vă lipsește răb
darea unei analize detaliate. 

jie geacei,
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Grijă pentru 
orfani

Starea economico-financiară 
deosebită prin care trece RACu 
Deva ridică o serie de semne de 
întrebare asupra viitorului mine
ritului din zonă. Despre ceea ce 
se întâmplă în acest sector de 
activitate în prezent, i-am solici
tat câteva opinii dlui ing. Nicolae 
Stanca, directorul general al 
RACu Deva.

- în momentul de față, ne-a 
precizat domnia sa, se așteaptă 
clarificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli. După cum se știe, 
lucrăm cu un coeficient de 8,3 
din bugetul anului 1997. La nive
lul regiei s-au făcut mai multe 
variante: o variantă rezultată din 
preliminariile de producție de la 
fiecare unitate în parte, ce se 
ridică la 720 de miliarde de lei și 
o altă variantă ce derivă din noii 
parametri și care însumează 495 
de miliarde. în funcție de ceea ce 
se va aproba de către Executiv 
se va ști numărul de personal ce 
va fi disponibilizat.

- Pentru că ați amintit de

ScafKpetic' fâw scumpe,
Se spune că femeia nu tre

buie atinsă nici măcar cu o floare. 
Ceea ce nu înseamnă că noi, 
bărbații, nu avem obligația să le 
dăruim flori - de ziua lor de naș
tere sau de nume, de 8 Martie, ce 
pică peste câteva zile, cu nume
roase alte ocazii, dacă n-o facem 
zilnic. Treaba asta însă - a dărui 
flori - costă, în această perioadă 
tulbure pe care o parcurgem, tot 
mai mult buzunarele noastre, 
unde se adună, de la o zi la alta, 
sărăcie cu toptanul, lată cât cos
tă, în prezent, florile la Deva: 
garoafele și freziile - 4000 lei, 
lalelele - 5000 lei, irișii și calele - 
7000 lei, trandafirii 10.000 lei ș.a.
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S-au înmulțit autoturismele 
pe drumurile publice și - o dată cu 
ele - numărul persoanelor care 
circulă fără permis de conducere. 
Polițiștii din Hărău i-au prins în 
asemenea culpă, în cursul săp
tămânii trecute, pe: Lugojan loan 
Simion, de 19 ani, fără ocupație, 
din localitate, pe Păsculeț Florin 
Daniel, tot de 19 ani, tot fără 
ocupație, din Deva și pe Bunea 
Didina Cristina, de asemenea de 
19 ani, elevă la Liceul "Sabin 
Drăgoi" Deva. Li s-au întocmit 
dosare penale, fiind cercetați în 
stare de libertate.

disponibilizare de personal, ce 
va însemna acest lucru în unită
țile miniere din zona Devei?

- Din analizele pe care le-am 
făcut, rezultă o disponibilizare de 
circa 2000 de oameni, care vor fi 
încadrați la unitățile miniere pro
puse pentru închidere. Dacă bu
getul aprobat de Executiv va fi 
sub 495 de miliarde, proporțional 
cu această diminuare a bugetului 
se vor opera disponibilizări în 
plus.

Nu vreau să dau o cifră alar
mantă în cazul aprobării unui bu
get între 300-330 de miliarde de 
lei, caz în care este necesară o 
disponibilizare de circa 8000 de 
oameni.

- Die director general, ce se 
va întâmpla cu exploatările mi
niere?

- în această situație vor fi 
afectate unitățile cu activități în 
subteran - Vețel, Deva, Brad și 
mai puțin cele de pe platforma 
Teliuc-Ghelari.

- O altă problemă în cadrul

Prețurile de mai sus - este bine 
să precizăm acest lucru - sunt 
pentru un fir. Evident că dacă vrei 
să dăruiești cuiva - soției, priete
nei, colegei sau cine mai știe cui 
- un buchet, gaura ce se produce 
în buget este direct proporțională 
cu numărul de fire. Ceea ce în
seamnă să nu mai cumpărăm și 
să nu mai dăruim flori dragelor 
noastre? Nu se pune astfel pro
blema nici pe departe. Gestul 
acesta face parte din tradiție la 
români, din cultură și civilizație la 
urma urmei. Cine dăruiește flori 
nu poate fi decât un om cu suflet 
bun. Dacă n-avem dreptate, vă 
rugăm să nu ne-o dați.
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Neavând ocupație, tinerele 
Cârpaci Daniela, de 23 de ani, din 
Deva, Hîrleț Alina Maria, de 21 de 
ani, din Peștiș, și Hîrleț Maria 
Cristinela, de 23 de ani, din co
muna Budești - Bistrița Năsăud, 
își vindeau trupurile unor șoferi 
aflați în tranzit prin județul nostru. 
Amenzile de câte 200.000 de lei 
aplicate de polițiști au fost, cu 
siguranță, recuperate rapid. Au 
venit și alți șoferi la rând...

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Deva

RAC este și neplata datoriilor 
către bugetul asigurărilor so
ciale. Cum explicați această 
stare în care s-a ajuns?

- Unde s-a ajuns este datorită 
beneficiarilor noștri, întrucât nu am 
putut să încasăm lichidități. Circa 
70-80 la sută din încasări s-au 
făcut prin compensări. Aici aș vrea 
să dau un singur exemplu: la o 
producție de 22 miliarde de lei 
lunar am încasat lichidități de 
maxim 1,5-2 miliarde de lei. în 
acest sens am avut o discuție la 
Ministerul Industriilor și Comerțului 
pentru a scoate la ofertă publică 
toate concentratele pe care le 
produce regia și a încheia con
tracte directe cu beneficiarii și nu 
printr-un intermediar.

Față de datoriile la bugetul 
asigurărilor sociale am făcut gra
fice de reeșalonare, situație prin 
care încercăm să ne achităm și 
aceste obligații. Dacă nu se va 
reuși decontarea producției la cel 
mult 30 de zile vom intra din nou 
în colaps.

Miss “DISCO fiWX '98"
Vineri, 27 februarie a.c., Dis

coteca Max din Deva a găzduit o 
manifestare de excepție: a treia 
ediție a concursului de frumu
sețe Miss "Disco Max '98".

Moment de ținută și de mare 
emoție, ediția din acest an a 
adus în scenă zece concurente 
care au încântat prin grație, ele
ganță și farmec publicul spec
tator prezent.

După cele trei probe ale con
cursului, care au constat în toa
letă de seară, costum de baie și 
o probă la alegere, membrii juriu
lui au desemnat-o câștigătoare a 
concursului de frumusețe pe Ra
mona Adelinda Simion, de 17 
ani, elevă la Liceul Traian din 
Deva.

în ordinea punctajului obți
nut, pe locul doi s-a clasat Ra-
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Un flash care poate provoca multă invidie printre bărbați. In 
imagine câștigătoarele locurilor I - III ale concursului Miss “Disco Max 
98", alături de directorul firmei TONSON, dl. profesor Gheorghe Frenț 
- organizatorul concursului de frumusețe.

Locul I - Ramona Adelinda Simion (centrul imaginii), locul II 
Raluca Voicu (dreapta) și locul III Loredana Șerban - stânga 
fotografiei.

Vorbind despre noua reor
ganizare ce se intenționează la 
RACu Deva, directorul general 
al regiei devene este de părere 
că o asemenea măsură este 
ineficientă și se dovedește a fi 
promovată numai datorită unor 
interese particulare.

întrebat cum vede mineritul 
la orizontul anului 2000, inter
locutorul nostru a precizat:

- în ultimii nouă ani nu s-a 
mai făcut nici o investiție pen
tru deschiderea de noi peri
metre miniere, datorită lipsei 
fondurilor, fără să mai vorbim 
de dotări, unde s-a rămas tot 
la troc.

Dacă se va face ceea ce 
am cerut, la orizontul anului 
2000 vor fi cel puțin cinci mari 
unități miniere prin care se 
poate dubla producția de cu
pru. în caz contrar, dacă se 
mențin condițiile impuse de 
Banca Mondială, există riscul 
de a mai funcționa probabil o 
singură unitate minieră.

luca Voicu, iar pe trei, Loredana 
Șerban.

Firma Tonson, organizatoa
rea concursului de vineri, a oferit 
premii câștigătoarelor, între două 
milioane și 500.000 de lei pentru 
primele trei locuri, iar pentru 
toate concurentele, un sejur gra
tuit la Băile Felix.

Câștigătoarea locului I, Ra
mona Adelinda Simion, va parti
cipa la concursul Miss Primăvara 
Tele Bingo, ce va avea loc în 
aprilie-mai la Oradea.

De asemenea, actualei câș
tigătoare a concursului Miss 
“Disco Max '98" i-a mai fost oferit 
un premiu în valoare de un milion 
de lei din partea dlui METIN 
UNAL, directorul comercial al SC 
PARIS PRODEXIM București, 
prezent vineri seara la Deva.

Un fapt ce merită apre
cieri l-am consemnat la Cabi
netul stomatologic al SC 
Denta Plus SN SRL Deva, 
situat pe Aleea Romanilor 22/ 
2, parter. încă din preajma 
sărbătorilor Crăciunului, când 
membrii Asociației de caritate 
"Alice Club" au hotărât să 
ofere mici bucurii copiilor 
lipsiți de căldura părinților, 
doamna Nicoleta Sîrbu, prin 
meseria dumneaei de medic 
stomatolog, a hotărât să ofe
re altceva decât bunuri copii
lor de la Casa de copii nr. 1 
din Deva. Și anume să asi
gure gratuit asistență de spe
cialitate copiilor cu probleme.

Inițiativa a prins repede, 
astfel încât din luna ianuarie 
a.c., în fiecare săptămână, 

Propunere binevenită
în municipiul Deva există la ora actuală în jur de 10.000 de 

pensionari. Dintre aceștia, circa 6000 au pensii mai mici de 400.000 
lei. Din inițiativa organizației municipale a Partidului Pensionarilor din 
România, s-a introdus într-o ședință a consiliului local propunerea ca 
acești oameni să plătească numai 50 la sută din prețul biletelor pe 
mijloacele de transport aparținând RAGCL. Propunerea a fost 
aprobată. La primărie au fost depuse tabelele cu cei 6000 de 
pensionari și se speră să fie aprobate cât mai repede.

2 milioane de lei pensie
Un domn care a ținut să-și păstreze anonimatul, dar foarte bun 

cunoscător al problemei, ne-a spus că cea mai mare pensie din Deva 
și poate și din județ este de 2 milioane de lei. A cui este ea? A unui 
domn care a lucrat în conducerea filialei unei bănci și a ieșit recent 
la pensie. Ei, cu două milioane de lei, n-ai treabă, o duci ca în sânul 
lui Avram. Dar nu domnul respectiv este de vină că i s-a dat o 
asemenea pensie babană. Oare cine ?

No comment
Cineva ne-a adus la cunoștință că vânzătoarele de la magazinul 

noii benzinării "Mol" din Deva sunt îmbrăcate în culorile roșu, alb, 
verde, care sunt și ale drapelului Ungariei. Am vrut să vedem dacă 
așa stă treaba și ne-am dus la fața locului. Am constatat că așa stă. 
Vânzătoarele și vânzătorii au cămăși albe, bluze roșii, iar șorțul verde. 
Dar cele trei culori sunt prezente peste tot în unitatea de care vorbim 
- pe cele două steaguri instalate pe tije înalte, pe tablele cu prețuri ș.a. 
Am mai constatat că stația și tot ce mai are ea - spălătoria de mașini, 
locul unde se umflă cauciucurile etc. - sunt foarte moderne, la cele 
mai înalte standarde, cum numai în filmele străine am putut vedea 
până acum. Revenind la cele trei culori, nu avem nimic a comenta. 
Mai adăugăm că firma "Mol" este una maghiară. Și cu asta am spus 
tot.___________________________

Pericol
Este foarte periculos să te plimbi prin Deva, mai ales după ce se 

lasă înserarea, din cauza câinilor vagabonzi ce hălăduiesc prin 
municipiu. în această perioadă aceștia se adună în haite și uneori 
devin agresivi. Cetățenii care ne-au sesizat acest lucru au fost de 
părere că se cere făcut ceva pentru a-i proteja pe oameni de colții 
câinilor. Ce anume? Ar trebui ca primăria să aibă o idee pe care s-o 
și pună în practică.

Pagină realizată de Traian BONDOR, Corne! POENAR

copiii de aici beneficiază de 
asistență medicală gratuită, 
în situația când a fost nece
sar și un tratament ortodontic 
s-a apelat la sponsorizări.

Așa s-a petrecut în cazul 
unei fetițe de 12 ani - Florica - 
care a necesitat un asemenea 
tratament, acesta fiind suportat 
de către doamna Sanda Pur- 
cariu, tehnician dentar și de 
către dl Florin Pârva, patronul 
SC VIACONS SRL Deva.

Doamna dr Nicoleta Sîrbu 
a ținut să menționeze printre 
altele și buna conlucrare cu 
membrii asociației. "ALICE 
CLUB" Deva, în special cu 
doamnele Anișoara Groza și 
Angela Pisano care se ocupă 
de transportul copiilor la ca
binet.

/, .s

Piața centrală a municipiului capătă o nouă față
în a doua jumătate a a- 

nului trecut, la mijlocul toam
nei parcă, în piața centrală a 
municipiului reședință a jude
țului nostru au început ample 
lucrări de modernizare a a- 
cestui spațiu foarte important 
pentru viața localității. Mai 
precis s-au demarat lucrările 
de amenajare a unor spații 
pentru cei ce desfac produse 
industriale și alimentare - idee 
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și cerință mai veche, atât a ce
tățenilor, cât și a edililor ora
șului. Pornindu-se de la faptul 
că bugetul municipiului - sărac 
cum era și este - n-a alocat 
fonduri pentru executarea lu
crării respective, s-a adoptat o 
soluție ingenioasă: s-a stat de 
vorbă cu cei ce aveau intenția 
să închirieze spațiu în noile a- 
menajări și aceștia au fost de 
acord să plătească în avans 

chiria pe un an de zile.
Firma "BETACOM", al cărei 

administrator este dl Horațiu 
Vasiu - care a câștigat licitația - 
, beneficiind și de blândețea 
iernii trecute, a montat într-o 
latură a pieței - din aluminiu și 
tablă galvanizată - chioșcuri 
unde-și vor desface marfa cei 
ce vând produse alimentare și 
industriale, dulciuri ș.a. Dl H. 
Vasiu ne spunea:

- Am lucrat bine și repede. 
S-a reușit acest lucru și printr- 
o bună conlucrare cu adminis
trația pieței.

- Câte spații comerciale 
ați creat?

- Treizeci și cinci. Dotate cu 
instalații de apă și energie e- 
lectrică, de scurgere ș.a. Deci 
condiții pentru un comerț civi
lizat, la standarde înalte.

- Când inaugurați aceste

spații?
- Mai avem de realizat îm

prejmuirea. Cred că în câteva 
zile.

O dată cu darea în exploa
tare a noilor spații, piața cen
trală a Devei va fi reorgani
zată.

- Vrem să dăm o nouă față 
pieței - ne spunea dl loan Bon
ta, administratorul acesteia. 
Adică, vom muta vânzarea 

mărfurilor voluminoase - var
ză, pepeni etc - ca și a arti
colelor din lemn, metal și lut în 
spațiul amenajat între blocu
rile din apropiere. Acolo vom 
duce și cea mai mare parte a 
rulotelor. în acest fel, piața 
centrală va rămâne curat a- 
gro-alimentară. Prin reorga
nizare, sperăm să atragem cât 
mai mulți vânzători și, evident, 
cumpărători.
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Soluția Cmrbea la
servicii

problema bugetului
Premierul Victor Ciorbea a 

declarat că soluția pentru 
obținerea unui deficit bugetar 
de 3,6% din PIB, convenit cu 
FMI, constă în creșterea 
accizelor la anumite produse 
și în reducerea cheltuielilor 
bugetare.

El a precizat că ideea 
majorării TVA “nu a fost 
acceptată" deoarece are 
efecte economice nefavo
rabile și conduce la un efect 
contrar în privința încasărilor 
bugetare, prin creșterea 
evaziunii fiscale.

Ciorbea a spus că pro
dusele la care vor crește 
accizele nu pot fi încă 
anunțate, experții urmând să 
stabilească aceste Droduse.

Premierul a arătat că 
proiectul de buget va ține cont 
de o rată a inflației de 45%, 
fapt convenit la negocierile cu 
Poul Thomsen.

în elaborarea 
bugetului de stat a trebuit să 
se țină seama de reducerea 
veniturilor generată de 
aplicarea Legii investițiilor 
directe, pentru stimularea 
sectorului privat. Efectele 
aplicării acestei legi semnifică 
o reducere a veniturilor cu 
3.5% din PIB.

Capitolul de cheltuieli 
cuprinde: acoperirea serviciu
lui datoriei publice (repre
zentând dobânzi si rate la 
credite angajate in anii trecuti) 
estimată la 5% din PIB, 
hm nta ea unui număr im

legii

portant de programe, 
alocarea unor surpe foarte 
mari protecției sociale, 
reprezentând 12% din PIB 
(aproximativ 40% din 
încasările bugetare).

Programele guverna
mentale se referă la: 
închiderea minelor nerenta
bile, retehnologizarea 
minelor în funcțiune, dez
voltarea regională în zonele 
miniere, promovarea expor
tului, dezvoltarea între
prinderilor mici și mijlocii, 
protecția mediului, investiții 
în infrastructură, agricultură 
și turism.

Victor Ciorbea a declarat 
că negocierile cu FMI, 
desfășurate timp de o lună, 
au fost “negocieri de fond".

El a anunțat că aide- 
memoire adresat de Poul 
Thomsen Guvernului exista, 
fiind redactat în 27 februarie 
și cuprinde zece pagini. 
Acest aide-memoire, pre
zentat sumar la conferința 
de presă a PNTCD, este 
structurat în trei părți: 
concluziile de ordin general, 
principiile bugetului conso
lidat și reforma structurală.

Victor Ciorbea a precizat 
că negociatorii FMI vor 
reveni după finalizarea si
tuației din instituțiile bancare 
și concretizarea progra
melor de reformă struc
turală, urmând a fi încheiat 
un nou memorandum 
referitor la 1998.

Câștigul salarial mediu 
nominal brut pe economie a 
fost, în ianuarie, de 1.102.461 
lei, iar cel net, de 884.424 lei, 
se arată într-un comunicat 
transmis agenției MEDIAFAX 
de către Comisia Națională 
pentru Statistică (CNS).

Valoarea salariului mediu 
net a înregistrat o scădere cu 
3,7% față de luna anterioară, 
când în majoritatea sec
toarelor s-a acordat cel de-al 
treisprezecelea salariu și s- 
au plătit prime de sfârșit de 
an. Creșteri ale salariilor au 
fost consemnate în industria 
energiei electrice, termice, 
gaze și apă, în urma achitării 
unor drepturi salariale 
aferente perioadei ante
rioare. De asemenea, 
angajații din învățământ,

sănătate asistență
socială, au primit jumătate 
din cel de-al treisprezecelea 
salariu.

Cele mai mari salarii nete 
acordate în ianuarie, de 
2.427.924 lei, au fost con
semnate în sectorul acti
vităților financiare, bancare 
șl de asigurări, urmat de cel 
al energiei electrice, termice 
și gaze, unde a fost 
înregistrat un salariu mediu 
nominal net de 1.511.497 lei, 
și de cel al poștei și teleco
municațiilor - 1.231.853 lei.

Câștigul salarial mediu 
net din agricultură a fost de 
607.622 lei, iar cel din 
comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul, de 681.131 lei.

Tarifele practicate de 
societățile prestatoare de

mai

crescut, 
ianuarie, cu 11,6%, se arată 
într-un comunicat transmis 
agenției MEDIAFAX de către 
Comisia Naționala pentru 
Statistică (CNS).

Creșterea cea 
accentuată, de 66,8%, a fost 
consemnată la serviciile 
poștale si de teleco
municații. Celelalte servicii 
au înregistrat creșteri care 
nu au depășit 4,5%. Tarifele 
practicate pentru transportul 
CFR și aerian au rămas 
nemodificate, dar a fost 
majorat prețul transportului 
urban (cu 0,3%) și interurban 
rutier (cu 1,7%).

Majorarea prețurilor la 
produsele alimentare a fost de 
4,5%. Prețurile au crescut 
peste media grupei la pește și

PIRATER1A DE SOFT, 
VIDEOAUDIO

Pirateria de soft, audio și 
video din România, provoacă 
industriei americane pierderi 
de 40 de milioane de dolari pe 
an, a declarat pentru 
MEDIAFAX, Carolina Saez, 
avocat-consilier pentru politică 
și relații internaționale al 
United States Copyright Office 
(USCO).

Saez susține că Oficiul pe 
care îl reprezintă nu deține 
date în acest sens, dar cifra în 
cauză este vehiculată, potrivit 
lui Saez, de specialiștii 
americani în domeniu.

Experta din Statele Unite 
s-a aflat în România, în 

conserve din pește - cu 
10,1%, legume șl conserve 
de legume - cu 8,4%, cacao 
și cafea - cu 8,3%, băuturi 
alcoolice - cu 6,6%, lapte șl 
produse lactate - cu 6%, 
came, preparate și conserve 
de carne - cu 5,2%. De 
asemenea, prețurile la 
produsele de morărlt șl 
panificație au crescut cu 
0,9%, în timp ce prețul la ouă 
a scăzut cu 2,7%.

Prețurile mărfurilor 
nealimentare s-au majorat, 
pe ansamblu, cu 2,8%. 
Creșterile de prețuri la 
îmbrăcăminte, încălță
minte, produse de uz 
casnic șl mobilă au fost 
cuprinse între 4% și 5%.

Rata inflației, în 
ianuarie, a fost de 4,9%.

perioada 14-28 februarie, în 
cadrul Programului de 
asistență oferit de Guvernul 
SUA pentru România. 
Principalul obiectiv ai vizitei 
sale a fost familiarizarea cu 
problemele legate de modul 
în care se aplică în practică în 
România legislația în 
domeniul dreptului de autor.

Carolina Saez apreciază 
că România are o lege foarte 
bună și modernă în domeniu, 
“dar problema este în 
implementarea ei”.

P

Nou! regulament valutar, care permite 
I populației să cumpere nelimitat valută, a creat 
I impresia că leul va suferi o nouă devalorizare. 
I Intervenția BNR a generat o situație contrară: 
valoarea leului a crescut și cea a dolarului a 

i cav'i1 i'J^r r'ai • l"''reaza pe
. ui cn,riL nu vcr rămâi,,

poiiiru muit timp.
începutul lunii februarie anunța o nouă 

devalorizare a leului în raport cu dolarul. Un
i rrionv important părea a fi intrarea în vigoare, 
cru Jc ianuarie, a noului regulament valutar, 
ce dădea cetățenilor dreptul, pentru prima 
dată după zeci de ani, de a cumpăra cantități 
nelimitate de valută. Mulți se așteptau la o 
creștere a cererii de valută, deci și la o 
majorare a prețului acesteia. Lucrurile nu au 
stat deloc așa: leul și-a întărit spectaculos 
poziția în raport cu dolarul, moneda națională 
a ajuns cea mai căutată pe piață, iar cererea 
de valută a scăzut considerabil

Cum vor evolua lucrurile? Oamenii care 
. lucrează pe piața valutară au opinii destul de 
| asemănătoare. Dar, înainte de a vi le
ii prezenta, merită să subliniem o similitudine 

de comportament: toți, indiferent de cadrul 
'egislativ m care acționează, au preferat să 
rămână anonimi.

Valutiștii nu cred că leul 
se va menține

I Era de așteptai ca după apariția noului 
regulament valutar, “piața neagră" a valutei - 

■ care acoperea o parte destul de semnificativă 
din tranzacții - să înregistreze o cădere 
spectaculoasă. Nemaifiind limitați la cei 500 de 
dolari ce se puteau cumpăra oficial, oamenii 
puteau apela la casele de schimb valutar, care 
uf6ră garanții privind corectitudinea și 
legalitatea tranzacțiilor. însă, piața - legală.sau 
nu ■ fjr.cționează totuși după regulile cererii și 
ofertei, iar valutiștii au continuat să ofere 
prețuri suficient de bune pentru a se menține 
în lumea tranzacțiilor valutare.
---------------- ---------- — -

“în ultimele săptămâni, spune unul dintre cei 
mai importanți valutiști, numărul tranzacțiilor a 
scăzut, cred că aproximativ cu 20%. Dar, din 
câte știu eu, scăderea s-a simțit nu numai pe 
piața noastră ci și pe cea a băncilor și caselor 
•v or-bimh valutar. Nu cred că vom fi eliminați 
w pc p,v<ța. Set supraviețuim treouie să 
plătim cu ceva mai mult la cumpărare și să 
cerem ceva mai puțin la vânzare decât băncile 
sau_casele de schimb valutar".

în ce privește valoarea leului, el este 
sceptic: "Deocamdată leul este prețios, dar nu 
cred că această situație va dura mult. în 
această perioadă a fost majorată dobânda 
băncilor și s-au emis de două ori titluri de stat, 
așa că lumea a preferat să cumpere lei. Dar 
cum toate prețurile cresc, nu cred că nu va 
crește și prețul dolarului”.
Casele de schimb valutar merg pe 
sistemul jumătate lei, jumătate 

valută
Scăderea numărului tranzacțiilor nu s-a 

simțit și la casele de schimb valutar. Dimpotrivă, 
în această zonă a pieței s-au înregistrat 
creșteri. Directorul unei case de schimb valutar 
afirmă: "După 30 ianuarie, data la care a intrat 
în vigoare noul regulament valutar - numărul 
tranzacțiilor a crescut, cu circa 15-20%. Cred că 
tendința de creștere moderată a apărut pe 
fondul politicii monetare a BNR, de a absorbi 
surplusul de lei de pe piață”.

însă, când vine vorba despre motivele 
creșterii valorii leului, opiniile sunt 
asemănătoare. “Cele două emisiuni de titluri de 
stat au atras o bună parte din disponibilitățile 
populației, ceea ce a făcut ca valoarea dolarului 
să scadă, în ciuda situației de pe piața 
internațională unde, în ultimul timp, dolarul a 
înregistrat o ușoară apreciere. însă pe piața 
românească a avut loc o apreciere 
considerabilă a leului, care nu cred că este 
tocmai normală: economia nu merge prea bine, 
toate prețurile au crescut, numai valuta scade”.

Nici părerile privind menținerea actualului 
curs leu-dolar nu diferă prea mult: “Este greu 
de apreciat ce se va întâmpla în perioada 
următoare. Dacă BNR va continua aceeași 
politică este posibil ca valoarea leului să 
rămână cam la același nivel. Dacă nu, mai 
ales după termfenul de 3 luni, când populația 
va primi înapoi banii pe titlurile de stat, va 
exista o cantitate mai mare de lei pe piață, și 
o parte dintre aceștia s-ar putea să fie investiți 
în valută. Deci, valoarea valutei s-ar putea să 
crească. Noi preferăm să cumpărăm lei și 
valută în cantități aproximativ egale, eliminând 
astfel pierderile care ar putea apărea în cazul 
scăderii unei monezi sau a alteia".

Băncile se luptă să-și păstreze 
valuta

Din punct dș vedere al numărului 
tranzacțiilor, băncile se află undeva la mijloc, 
între valutiști și casele de schimb. “Spre 
surprinderea noastră, comentează directorul 
unei bănci, lumea nu vine să cumpere valută, 
ci să vândă. La începutul lunii februarie eram 
tentați să credem că reacția va fi inversă, dar 
constatăm că oferta de valută este mai mare 
decât cererea. în ansamblu, numărul 
tranzacțiilor nu a scăzut, dar predomină cele 
de vânzare”.

Privind viitorul monedei naționale, întâlnim 
aceleași opinii: “Deocamdată valuta se 
menține la acest curs artificial. Oricât va dori 
BNR, în următoarea perioadă leul se va 
deprecia și cred că asta se va întâmpla nu 
peste mult timp. După cum se poate constata 
inflația crește, prețurile cresc, producția 
industrială scade, exporturile sunt tot mai 
reduse - deci nu intră valută în țară și, cu toate 
acestea, leul crește. Nu este normal. Totul 
depinde de BNR, de cât timp va putea menține 
acest curs artificial”.

Referitor la titlurile de stat, previziunile au 
chiar o notă pesimistă: “Este posibil ca 
răscumpărarea titlurilor de stat să se facă din 

fonduri atrase prin emiterea de noi titluri de 
stat. Eu effect că vom mai asista la noi 
emisiuni de titluri de stat pentru populație. 
Acesta este un joc destul de periculos și sper 
ca Banca Națională să reușească să mențină 
situația sub control. în ce ne privește, este 
posibil să majorăm dobânzile pentru a atrage 
lichidități de pe piață și a nu fi nevoiți să ne 
vindem valuta din stoc".

Jocul este condus de BNR
După cum se poate observa, opiniile 

converg spre ideea că actualul curs al leului 
este determinat de Banca Națională, care a 
emis titluri de stat cu dobânzi 
avantajoase.Titlurile de stat sunt, de fapt, un 
fel de împrumut al statului de la cetățeni. 
Asemenea titluri de stat au fost emise nu 
numai pentru persoanele fizice ci - lucru mai 
puțin mediatizat - și pentru societățile 
comerciale. Astfel, s-a reușit atragerea unei 
cantități importante de lei de pe piață. Pe de 
altă parte, băncile comerciale, având nevoie 
de lichidități, au fost nevoite să majoreze 
dobânzile acordate pentru depozitele în lei. 
Urmarea a fost scăderea valorii dolarului în 
raport cu leul. Reacția cetățenilor a fost 
promptă: au renunțat să investească în 
valută și au cumpărat titluri de stat, care oferă 
o atractivă dobândă de 76% pe an.

Din păcate, această apreciere a monedei 
naționale se pare că nu este susținută și de 
o creștere economică (ca dovadă majorarea 
prețurilor care, într-o economie sănătoasă, ar 
fi trebuit, dacă nu să scadă, măcar să 
rămână la același nivel). în cazul menținerii 
aceleiași situații economice, exporturile vor fi 
reduse, nu va intra valută în țară, deci dolarul 
s-ar putea să crească. Este posibil ca BNR 
să poată contracara această tendință, prin 
noi emisiuni de titluri de stat sau prin alte 
măsuri care ar atrage leii de pe piață, însă 
este clar că, în lipsa unei susțineri 
economice, jocul nu poate dura la nesfârșit.
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Preturile la Dacii
Denumire comercialâ detaliată Denumire scurtă Preț cu amănuntul

............... >

Dacia 1310 berlină S motor 810-99 CV5TR 
Dacia 1310 berlină L motor 102-13 CV5 TR
Dacia 1310 berlină T motor 106-00 CV5 TR
Dacia 1310 break CS motor 810-99 CV5 TR 
Dacia 1310 break CL motor 102-13 CV5 TV 
Dacia 1310 break CT motor 106-00 CV5 TR 
Dacia 1304 pick-up E motor 102-14 CV5 TR 
Dacia 1304 pick-up T motor 106-00 CV5 TR 
Dacia 1304 pick-up T4WD motor 106-00 CV5 
Dacia 1304 King CAB E motor 102-14 CV5 TR 
Dacia 1304 King CAB T motor 106-00 CV5 TR 
Dacia 1304 Drop-Side E motor 102-14 CV5 TR 
Dacia 1304 Drop-Side T motor 106-00 CV5 TR 
Dacia 1304 Drop-Side T4WD motor 106-00CV5 
Dacia 1305 pick-up E motor 102-14 CV5 TR 
Dacia 1305 pick-up T motor 106-00 CV5 TR 
Dacia 1305 Drop-Side E motor 102-14 CV5 TR 
Dacia 1305 Drop-Side T motor 106-00 CV5 TR 
Dacia 1305 King CAB E motor 102-14 CV5 TR 
Dacia 1305 King CAB T motor 106-00 CV5 TR 
Dacia 1307 E motor 102-14 CV5 TR
Dacia 1307 T motor 106-00 CV5 TR
Dacia 1307 T 4WD motor 106-00 CV5 TR
Dacia 1307 FE motor 102-14 CV5 TR
Dacia 1307 FT motor 106-00 CV5 TR
Dacia 1309 E motor 102-14 CV5 TR tracțiune față
Dacia 1309 T motor 106-00 CV5 TR tracțiune față
Dacia 1309 FE motor 102-14 CV5 TR tracțiune față
Dacia 1309 FT motor 106-00 CV5 TR tracțiune față
Dacia 1310 autosanitară CL motor 102-13 CV5TR
Dacia Nova S motor 810-10 CV5 TR
Dacia Nova T motor 106-20 CV5 TR
Dacia Nova 524 S motor 810-10 CV5 TR
Dacia Nova 524 T motor 106-20 CV5 TR

1310S 27.628.000
1310 L 27.778.000
1310T 28.242.000
1310 CS 28.995.000
1310 CL 29.072.000
1310 CT 29.657.000
1304 EPK5TR 30.292.000
1304TPK5TR 30.728.000
TR 1304T4WDPK 31.965.000

1304EKB5TR 30.350.000
1304TKB5TR 30.787.000
1304EDS5TR 31.219.000
1304TDS5TR 31.656.000
TR 1304T4WDDS 32.892.000
1305 EPK 29.457.000
1305TPK 29.856.000
1305EDS 30.126.000
1305TDS 30.513.000
1305EKB 29.510.000
1305TKB 29.866.000
1307E5TR 32.026.00
1307T5TR 32.474.000
1307T4WD
1307FE
1307FT
1309E
1309T

1309FE
1309FT 
1310CLSAN
NOVAS
NOVAT
NOVAGS

33.775.000
31.257.000
31.727.000
29.252.000
29.513.000
29.305.000
29.568.000
28.831.000
32.798.000
33.112.000
32.471.000

NOVAGT 32.785.000

în ce condiții♦ 
are ioc rezilierea 
contractului de 

închiriere?
Rezilierea contractului de 

închiriere înainte de termenul 
stabilit se face în următoarele 
condiții:

❖ la cererea chiriașului 
cu condiția notificării prealabile 
într-un termen de minimum 60 
de zile;

❖ la cererea proprieta
rului, atunci când chiriașul nu a 
achitat chiria cel puțin 3 luni 
consecutiv;

❖ chiriașul a pricinuit în
semnate stricăciuni locuinței, 
clădirii în care este situată a- 
ceasta, instalațiilor, precum și 
oricăror altor bunuri aferente 
lor, sau dacă înstrăinează fără 
drept părți ale acestora;

❖ chiriașul are un com
portament care face imposibilă 
conviețuirea sau împiedică fo
losirea normală a locuinței;

❖ chiriașul nu a respectat 
clauzele contractuale;

❖ la cererea asociației de 
proprietari, atunci când chiria
șul nu și-a achitat obligațiile ce- 
i revin din cheltuielile comune 
pe o perioadă de 3 luni, dacă 
au fost stabilite, prin contractul 
de închiriere, în sarcina chiri
așului.

Evacuarea chiriașului se 
face numai pe baza unei hotă
râri judecătorești irevocabile. în 
acest context, chiriașul este 
obligat la plata chiriei prevăzu
tă în contractul de închiriere, 
până la data executării efective 
a hotărârii de evacuare.
 — ———

f .

Noutăti în sistemul
9

de organizare a 
Admiterii 98

• Facultățile care au 
probe eliminatorii vor orga
niza susținerea acestora în 
așa fel încât să se termine 
până la data de 28 august. 
Candidații respinși la probele 
eliminatorii se pot înscrie la 
alte facultăți.

• Perioada de desfășu
rare a admiterii este cuprinsă 
între 1-28 septembrie. Fiecare 
instituție de învățământ supe
rior își va stabili propriul calen
dar al examenelor, respectând 
acest interval.

• Manualele și progra
mele analitice vor fi cele du
pă care au studiat elevii cla
sei a Xll-a din acest an. Fa
cultățile au obligația să afi
șeze lista cu disciplinele de 
concurs până cel târziu în 20 
februarie.

• în aceeași zi se poa
te desfășura doar o singură 
probă pentru același can
didat.

• Instituțiile pot să co
maseze două discipline într-o 
singură probă, în acest caz 
durata probei poate fi mai 
mare decât trei ore.

• Fiecare probă poate 
fi susținută în limba în care a 
fost studiată disciplina de 
concurs de către absolvenții 
de liceu.

• Un absolvent se poa
te prezenta la mai multe con
cursuri, prezentând originalul 
documentului de studiu sau o 
copie legalizată după acesta, 
dar nu poate solicita modi
ficarea calendarului de ad
mitere.

• Sistemul de notare, 
de punctare, ponderea me
diei de la bacalaureat și, în 
unele cazuri, notele obținute 
la disciplinele de specialitate 
pe parcursul celor patru ani 
de liceu vor fi stabilite de 
către fiecare instituție de în
vățământ în parte.

• Specializările la care 
nu s-au ocupat toate locurile 
după prima sesiune, pot or
ganiza un nou concurs de 
admitere.

• Concursul de admi
tere va fi organizat, strict, în 
limita locurilor aprobate prin 
Hotărâre de Guvern, nefiind 
acceptată suplimentarea de 
locuri.

• Ministerul Educației 
Naționale a propus spre a- 
probare 63.000 de locuri pen
tru admiterea în învățământul 
superior de stat de lungă du
rată și colegii și 35.000 de 
locuri pentru studiile post
universitare (aprofundate, 
academice și doctorat).

Rețeaua prin care comunici 
cu viitorul!

Conectează-te la serviciul CONNEX GSM în perioada 23.02-11.03.1998 
la unul din dealerii ADISAN Telecom 2000 din orașul tău 

și poți câștiga un pachet ooNNExgo/ 
la tombola din data de 13.03.1998.

în plus, toți cei care se conectează în perioada 01.03-08.03.1998 
vor primi cadouri surpriză!

DEVA

COMSER
Str. 1 Decembrie nr.14,
Tel./Fax: 054/233.606

>4DIS4N
TELECOM 2000

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu, bl.9, parter
Tel.: 054/218.901; Fax: 054/233.300

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ Gsnrr
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• Vând urgent 50 de capre,
Trufaș Aurel, Cucuiș, nr. 33, 
comuna Beriu. (1263)

PIERDERI

VANZAH1 IM, 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil 38 ari, 
ideal grădinărit, Soimuș. Tel. 
668287(2419)

• Vând garsonieră, Dacia, 
Al. Plopilor, bl.7, ap. 36, preț 
avantajos. Informații între orele 
15-20(40853)

• Vând apartament 3 ca
mere, două băi, multiple 
îmbunătățiri, dubă Citroen C 25 
Diesel, înmatriculată, accept 
variante, Simeria. Tel. 092 
708749(3685)

• Vând casă, Bretea Mu- 
reșană, nr. 293 (3685)

• Vând garsonieră, Al. 
Plopilor, bl.4, 30.000.000 lei. 
Tel. 216992 (2437)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 4, ultracentral. Tel. 
218301(2432)

• Vând apartament două 
camere, zona Astoria. Tel. 
620330(2431)

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, negociabil. Tel. 
092/216608,626737 (2422)

• Vând apartament 3 camere, 
Zamfirescu. Tel. 229820 (2416)

• Vând apartament 2 ca
mere, Dacia, bl. 20, sc.3, ap. 
43, Deva. (2438)

• Vând casă cu grădină, 
Homorod-Geoagiu, asfalt. Tel. 
620584, după ora 16 (2415)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1, în Cluj Napoca, 
cartier Gheorgheni, Aleea 
Herculane, 17, cu telefon,

remorcă. Băița 174 (2423)
• Vând Golf 2, GTI, înma

triculat, 4800 mărci, Fiat 126, 
înmatriculat, consum 4 litri la 
sută, 2200 mărci. Tel. 054/
712786,054/728008 (0588).

• Vând VW Transporter 
Turbo Diesel, pentru marfă, 
fabricație 1988, înscris în 
circulație cu CI, numere noi, 
preț negociabil. Informații la 
tel. 713487 sau 092/371757 
(0594)

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

• Vând frigidere: Frigero 
Super, Fram 112, prețuri avan
tajoase. Tel. 215437 (36983)

• SC Romavicom SRL 
Deva, ferma Mintia, vinde 
începând cu data de 12.03. 
1998 pui zburați de la ferma 
proprie situată în Mintia 
platforma Mureș. Relații la 
tel. 233484, între 7-15, 
226177 între 16-21 (3699)

• Produse cosmetice, 
plata în rate. Caut distri- 
buitori. Tel. 218392 (2426)

• Vând fân. Tel. 214787, 
după ora 16 (2428)

• Vând aragaz electric, as
pirator rusesc pentru piese, 
aspirator "Ideal", prețuri conve
nabile. Tel. 260362, după 20

cablu. Tel. 064/140175, 064/ 
161866(1253)

• Vând rulotă pentru comerț, 
masă biliard. Tel. 213991 sau 
218487(3679)

• Vând Dacia 1310, preț 
2500 DM. Tel. 283228 (2434)’

• Vând tractor U 650, 
remorcă auto 81. Tel. 668200 
(2430)

• Vând tractor U 650 și 
remorcă RM 2. Tel. 261178 
sau 261138(2429)

(40861)
• Vând urgent imprimantă 

nouă A.4,680.000 și calcula
tor. Tel. 260393 (2444)

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

• Vând bidoane de aluminiu 
(25 I), ceară, preț avantajos, 
054/241158(1261)

• Vând aur dentar, Orăștie, 
tel. 241128 (1262)

• Pierdut certificat de ac
ționar cu nr. 11797765 la SC 
ALRO Slatina. Se declară nul. 
(2424)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Rotaru Cătălin. îl 
declar nul. (0595)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Niță lorgu. îl declar nul. 
(0597)

ÎNCHIRIERI

• Caut urgent spațiu co
mercial în municipiul Hune
doara, aproximativ 80-100 
mp, zonă centrală. Tel. 054/ 
217422,după ora 19(3694)

OFERTE DE
SERVICII ,c

• SC GNN Trade SRL 
"Optinova" angajăm personal: 
1 asistentă (curs post liceal 
sau liceu profil), 4 vânzătoare. 
Informații la tel. 092 301755 
(3700)

• SC Somar Promet SRL 
Deva angajează sudori, lă
cătuși, strungar. Relații latei. 
233266(3703)

• Angajez reprezentant 
firmă, rog seriozitate. Tel. 
053247164(3706/2412)

• Caut femeie îngrijire bă
trână, la sat. Tel. 233292 
(2414)

• SC Fincont - Audit SRL 
Deva execută prestări ser
vicii în domeniul financiar- 
contabil. Tel. 216279 (2414)

cu activitate de comerț pro
duse alimentare, nealimen
tare, prestări servicii. (2436)

• Cu autorizația 3439/ 
24.01.1991 Asociația Fa
milială "Ștefania" Hunedoara 
funcționează cu activitate de 
croitorie, comercializare pro
duse alimentare, nealimentare 
etc. (2433)

• S.V.M. ROMINTRADE 
ajută persoanele disponi- 
bilizate cu Ordonanța 9, pentru 
recuperarea rapidă a sumei. 
Relații la tel. 234048, între 
orele 9-16. (OP 26)

• S.C. Mercur SA Brad 
organizează licitație în data de 
17.03.1998, ora 10, la sediul 
societății pentru închirierea 
unui spațiu comercial în su
prafață de 96,5 mp, situat în 
Gurabarza, central. (347)

• Spitalul Păclișa orga
nizează licitație publică des
chisă pentru produse ali
mentare, materiale curățenie 
și reparații, în data de 
10.03.1998.(3554)

-> GGJJO&0UOCL ■

4 MARTIE ■

--------------------------------- ■

Idolar SUA 8103 lei
1 marcă germană 4463 lei
100 yeni japonezi 6424 lei
1 liră sterlină 13360 lei
1 franc elvețian 5490 lei
1 franc francez 1331 lei
100 .lire italiene 454 lei

Cursurile incluse în a-1 
ceastă listă au la bază cotații J 
ale societăților bancare auto-, 
rizate să efectueze operațiuni ■ 
pe piața valutară. Prezenta listă i 
nu implică obligativitatea utili- • 
zării cursurilor în tranzacții J 
efective de schimb valutar și , 
înregistrări. ■

CONSILIUL JUDEȚEAN
9

CONVOCARE
~‘~-Li-^-LLLUJJ I | I

în temeiul art. 65, alin. 2 și 3 din Legea 
administrației publice locale nr. 69/1991, astfel 
cum a fost modificată și completată prin Ordo
nanța de urgență nr. 22/1997 a Guvernului Româ
niei, se convoacă Consiliul județean Hunedoara 
în ședință extraordinară, la sediul acestuia, 
pentru data de 12 martie 1998, ora 10,00, cu 
următoarea ordine de zi:

O Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rapoartelor de activitate ale unor instituții publice 
din subordinea Consiliului județean Hunedoara 
pe anul 1998;

0 Proiect de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare, 
organigramei și statului de funcții ale Școlii de 
Arte Deva;

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare, 
organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii i 
Județene "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva;

O Proiect de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare, 
organigramei și statului de funcții ale Centrului de 
Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației 
Populare a județului Hunedoara;

0 Proiect de hotărâre privind aprobarea 
meseriilor, normelor anuale de venit în baza 
cărora sunt impuși meseriașii și a impozitului 
forfetar trimestrial la plată căruia sunt supuși 
contribuabilii care desfășoară activități ambu
lante pe anul 1998;

© Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor 
de vizitare a muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice, precum și alte taxe.

• Cooperativa de Consum 
Crișcior angajează cinci lucră
tori gestionari. Informații la 
sediul unității din Brad, Piața 
Avram lancu, bloc 32, parter, 
tel. 651872 (0346)

DIVERSE

• Asociația Familială "Bouțu 
loan" Călan funcționează în 
baza autorizației 14902/1998

Consiliul de Administrație al Societății* >

Comerciale "AVRAM IANCU" S.A. Brad

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCĂ Șl PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

. SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 4.03.1998 
<____________ :____________________________ ________ :______________________________ /

administrator 2 dulgher pentru construcții 3 muncitor necalificat 15
agent comercial 6 economist în industrie 2 ospătar (chelner) 34
arhitect 2 electronist 1 patiser 2
arhitect clădiri 4 funcționar administrativ 1 paznic 18
asistent medical generalist 1 gardian public 20 revizor contabil 1
asistent veterinar 3 gestionar depozit 1 secretară 1
barman 15 inginer construcții civile, spălător vehicule 2
brutar 11 industriale șl agricole 2 șofer autocamion 7
bucătar 12 inginer constructor instalații 1 șofer autosanitară 1
cofetar 3 inginer de cercetare în con- strungar universal 6
confecționer tricotaje după strucții civile, industriale și AG 1 sudor autogen 23
comandă 8 inginer mecanic 1 sudor electric 2
confecționer - asamblor inginer topograf 1 tehnician arhitect 1
articole din textile 60 instalator apă, canal 2 tâmplar universal 32
consilier economic 1 instructor turism 1 tinichigiu carosier 3
consilier juridic 1 lăcătuș mecanic 34 turnător formator 1
contabil 1 lăcătuș mecanic de întreținere țesător 1
contabil șef 1 și reparații universale 3 vânzător 42
croitor 3 maistru mecanic 1 vânzător bilete 6
croitor-confecționer îmbră- mașinist la mașini pentru vopsitor auto 4

căminte după comandă 4 terasamente (ifronist) 1 vopsitor lemn 1
cusător piese din piele și mecanic auto 6 zidar rosar-tencuitor 8
înlocuitori 2 medic veterinar 4

cusător piese la încălțăminte 15 motostivuitorist 1 tot. locuri de muncă vacante 453

'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj Hune^
doara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, precum și de 
la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, 

^Lupeni, Vulcan, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.15 - 14.15

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor din Societatea Co
mercială "AVRAM IANCU" S.A. Brad, cu sediul in Brad, str. Independenței, 
nr. 1, bloc 17-parter, județul Hunedoara, la restaurant "CENTRAL" Brad, în 
ziua de 21 martie 1998, ora 9,00, cu următoarea ordine de zi:

Discutarea și aprobarea bilanțului contabil după prezentarea 
raportului administratorilor și cenzorilor.

-> Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor.
Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

exercițiul financiar 1998.
Aprobarea programului de investiții pe anul 1998.
Aprobarea vânzărilor de active. 
Diverse.

Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu poate lucra din cauza 
neîndeplinirii prezenței acționarilor, a doua Adunare Generală se 
fixează pentru ziua de 28 martie 1998, ora 9,00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi.

La adunare pot participa acționarii existenți la data de 02.03.1998.---- --- — -------'
Direcția Generala a Finanțelor Publice Hunedoara - Deva

--------------- r ---------------------------------------------------------------- t ................................................................................................ ............... .................

Scoate la licitație, în vederea vânzării, conform OG numărul 11/1996, următoarele 
active, aparținând SC "Agromicia" SA Vețel, cu sediul în Mintia, str. Luncii, nr. 5:

I)e la Ferma nr.l, Târnova de Criș, 
comuna Vața de Jos:

> atelier mecanic
> magazie
>șopron
> puț de apă potabilă
> rezervor orizontal din tablă.

De la Ferma nr.*2, Trup Mesteacăn, 
comuna llibița:

> bloc locuințe
> magazie cereale
> saivan pentru oi
> fanar

Prețurile de vânzare prin licitație și relații suplimentare se pot obține de la telefonul 
215999. Data licitării 10.03.1998.

S « -=;------------------------- ■». ----
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S.C. APROTERRA S.A.
SIMERIA

Asigură in 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 in 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.

-------  . J)
=>'

S.C. "NIRVANA " SRL Hațeg vă asigură:
1. Toată gama de pesticide necesare lucrărilor 

agricole fără adaos comercial (distribuitor OLTCHIM);
2. Cartofi-sămânță - proveniență Brașov, din soiurile: 
OSTARA /1 
DESIREE E 
SANTEE 
Plata se poate face în numerar sau pe cupoane. 
Informații la telefon 770140.

4200 iei/kg
3800 lei/kg
3800 lei/kg

MEHȚIILE DE HIBUCIfflTE' 
anMMTOL LIBER"Bl

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

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului

"Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

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

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

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul “Palia";

* HA ȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în spa
țiu! secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

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

Societate comercială
VINDE EN GROS

ȘI 
EN DETAIL

I
L BEREîjL
I SILVA 1/2 

BEGUN 1/2 I 
NEAGRĂ 1/2 ,

ROM 30 1
VODCĂ 30' JJj

RACHIU ALB 25 [§] 

Lichior cireșe negre 20

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 l| 
Hârtie igienică
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului

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

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

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.

SOCIETATE COMERCIALĂ CU 
CAPITAL PRIVAT

Angajează
în condițiile legii, inginer constructor 

pentru lucrări în șantier. 
Informații: 226149, 094/515468.

SC INTERBRfiNDS,
filiala DEVfl

Divizia "British American Thbaco" 
angajează

AGENȚI DE VÂNZĂRI
CONDIȚII:

E carnet de conducere "B" (min. 1 an vechime)
E experiență în vânzări (min. 1 an vechime)
S minimum studii medii (studiile superioare 

constituie un avantaj)
S vârstă max. 30 de ani
Se oferă un salariu atractiv șl posibilități de 

consacrare într-o firmă multinațională.
Interviul are loc vineri, 6.03.1998, ora 12,00, tel. 

232902.
- ----------------- -- ■ ■ ■ ■ ■ .................. X

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al SC "CORVINUL" SA Hunedoara

\__________________ ____________________/

înregistrată la Registrul Comerțului cu 
nr. J20/52/1991

Convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor ordinară în data de 27.03.1998, 
ora 11,00, la Complex "UNION" din 
Hunedoara, pentru toți acționarii înscriși 
la Registrul Român al Acționarilor la data 
de 15.03.1998. în cazul în care Adunarea 
Generală nu va fi legal constituită, se 
convoacă în data de 31.03.1998, la ora 
11,00, la Complex "UNION ".

%------------------------------------------------- ____ -------
r ---------------------------------

Școala de șoferi profesioniști

"HOREA" Turda SRL
Pregătește, în cele mai bune condiții, la cele mai 

mici prețuri, candidați din toată țara pentru obținerea 
permisului de conducere, categoriile: A, B, B+E, C, 
C+E, TR;D1,D.

Plata se face în rate (la înscriere se va aduce un 
avans) și nu se percep alte taxe majorate prin pregă
tirea suplimentară, la nevoie se repetă școala gratuit 
până la obținerea permisului de conducere.

Se asigură cazare gratuită, masa, cu posibilități de 
a-și găti cursanții sau conta cost la preț acceptabil, 
bar de zi și de noapte.

Examenele se susțin în județul Cluj, indiferent de 
domiciliu.

Actele la dosar se completează în Turda. Prețurile 
sunt: categoriile B, C, E -1.190.000 lei, categoriile C, 
E - 760.000 lei, B - 600.000 lei, categoriile D, D1 sau 
Tr - 490.000 lei, A - 390.000 lei.

înscrieri și informații: Turda, str. Stadionului f.n. 
(lângă stadion), telefon 064-321718.

■ ........... ■ ■ —-— ~-4

■' z- -------------------------------------------1..................................

ABONAMENTUL LA1 'CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de 
dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea 
mai avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA APRILIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET, în numerar și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI!

f

RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

__________________

lum vitae, la sediul ziarului "Cuvântul liber" din Deva, str. 1 Decembrie. 
ift.35 (clădirea Tribunalului județean), până în ziua de 12 martie a.c.

ADMINISTRATOR - MERCEOLOG /84R847/ ~)

Ss* Condiții:||||£>criență j^omcniu|||||
H . vârstă pânăja 40 de ani, k

- posesor al permisului de conducere auto categoriile B și C (deținerea
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PESCARBI COTTI1B SA TULBURI APELE r
In legătură cu anunțul 

purtând titul “In atenția 
pescarilor", remis nouă de 
către Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara-Deva și 
publicat în mai multe numere 
ale ziarului “Cuvântul liber”, am 
primit o replică țânțăroasă și 
amenințătoare de la Asociația 
Independentă a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara, 
semnată de președintele ei, 
Alexandru Junie.

înainte de a consemna 
câteva pasaje din scrisoarea 
hunedorenilor, vom reaminti 
celor avizați că între cele două 
asociații - județeană din Deva 
și independentă din Hune
doara - există de mulți ani o 
dispută acerbă.Cum am 

SPORIREA
(Urmare din pag. 1)

întreprinzători particulari vor 
da faliment. De unde 
guvernanții actuali ziceau că îi 
vor ajuta pe privatizați, iată că 
le-au dat încă o lovitură.

Gheorghe Băneasă, 
administrator la Liceul Traian 
Deva: Această scumpire a 
combustibililor este o aiureală 
totală. Noi avem 260 de elevi 
ce servesc masa la cantină. 
Or, creșterea în asemenea 
măsură a prețului benzinei și 
motorinei va determina o 
sporire a prețurilor în lanț. Nu 
este exclus ca mulți dintre 
copii să nu-și mai poată plăti 
masa și internatul. Și încă un 
lucru ciudat: dl Ciumara 
declara recent că nu va fi nici 
o scumpire a combustibilului, 
ci dimpotrivă, crede că ar fi 
necesară o ieftinire a 
acestuia. Cred că actualii 
guvernanți una zic acum și 
peste trei zile fac alta.

Maria Vieru, director 
economic la Romcamion S.A. 
Deva: Majorarea prețurilor la 
combustibili este năprasnică, 
în special la benzină. Va urma 
o perioadă cu dificultăți și în 
activitatea noastră, mai cu 
seamă că benzina și motorina 
reprezintă circa 26 la sută din 
totalul costurilor.

Conducerea Romcamion 
este de părere că efectul

Noile prețuri la benzină și motorină 1 
ne privesc... de sus!

Foto: Eduard CH/RO/U j

Susținută de dnii Martin 
Borbely, președintele Filialei 
Județene Hunedoara a 
UDMR, și Nicolae Segesvari, 
președintele organizației muni
cipale a aceluiași partid, 
conferința de presă a UDMR 
de ieri a avut pe ordinea de zi 
două teme de discuție. Prima 
viza programul manifestărilor 
festive organizate de UDMR 
cu ocazia împlinirii a 150 de 
ani de la Revoluția maghiară 
de la 1848. Șirul manifestărilor 
începe în 11.03. a.c., când în 
sala mare a Prefecturii va avea 
loc un recital de poezie din 
creația lui Petofi Sandor, poetul 
revoluției maghiare. în aceeași 
zi, după amiază, recitalul se va 

^repeta în municipiul Hune- 

consemnat în ziarul nostru din 
6 februarie a.c., la rugămintea 
AIVPS Hunedoara, conflictul a 
fost soluționat pe cale legală. 
Curtea Supremă de Justiție - 
Secția Comercială - a 
consfințit, în luna ianuarie a.c., 
victoria definitivă AIVPS 
Hunedoara, fiind legal con
stituită și având personalitate 
juridică, în dauna AJVPS 
Hunedoara-Deva. Aceasta nu 
se află pe lista - anexă cu 
organizațiile vânătorești care 
au solicitat și au obținut aviz de 
funcționare potrivit art. 3 din 
Legea nr. 21/1924, din județul 
Hunedoara figurând pe 
respectiva listă numai AIVPS 
“Cerbul” Hațeg și AIVPS 
Hunedoara, “care sunt și 
singurele îndreptățite să emită

PRETURILOR LA COMBUSTIBILI r
acestei măsuri va avea 
pronunțate implicații în 
transporturi, lată câteva 
argumente: prețul unui 
cauciuc a cresut într-un an cu 
400 la sută, iar costurile unor 
piese de schimb s-au dublat. 
Față de luna noiembrie 1997, 
creșterea prețurilor la 
combustibili a determinat o 
creștere a tarifelor, numai 
până în prezent cu 27 la sută, 
fără a se lua în calcul actualul 
salt.

Eugen Marcu, Deva: Este 
surprinzător ce s-a întâmplat 
cu prețul la benzină și 
motorină peste noapte. Cred 
că vom ajunge să tragem 
mașinile pe dreapta. Cu un 
salariu de 570.000 de lei 
lunar este imposibil să mai 
poți trăi. Nu știu la ce se 
gândesc guvernanții. O să 
mergem pe jos sau cu 
bicicleta.

Dorin Dulău Ovidiu, 
instructor particular școală de 
șoferi: Nu știu unde vom 
ajunge. Veniturile scad, 
prețurile cresc. în aceste 
condiții și tarifele pentru 
școala de șoferi vor crește cu 
cel puțin 25 la sută.

Micu Vasile, Hunedoara: Ce 
se întâmplă în această țară este 
bătaie de joc. Nu fac politică, 
dar promisiunile electorale din 
1996 se dovedesc minciuni 
gogonate. Unde este sacrificiul

totuși, în campanie electorală
doara la Clubul “Sider". în 14 
martie a.c., odată cu inau
gurarea noului sediu al 
Asociației Culturale a Ma
ghiarilor din Transilvania, va fi 

organizat un spectacol festiv. în 
ziua de 15 martie a.c., ora 10, la 
Biserica Reformată din 
Hunedoara va avea loc un 
spectacol susținut de orga
nizația de tineret a UDMR, o 
manifestare similară precedată 
de o slujbă comemorativă 

vize pentru vânători și pescari 
sportivi. " "Considerăm, în mod 
categoric, că acel anunț 
(despre care am amintit la 
începutul acestor rânduri - 
n.n.) este un fals ordinar și 
dezinformator, scrie dl 
Alexandru Junie. El, anunțul, 
denaturează cu bună credință 
adevărul, inducându-i în 
eroare pe pescarii din județ, 
insinuând faptul că singurele 
vize valabile ar fi, chipurile, 
cele făcute de fostele filiale ale 
AJVPS - din Deva, Hunedoara, 
Petroșani și Orăștie. Scopul 
acestei diversiuni este cât se 
poate de evident: convertirea 
pescarilor de a plăti 
contravaloarea (taxa) vizelor în 
contul sus-numitelor asociații, 
deoarece ele nu mai dispun de 

guvernanților, al parlamentarilor 
și al președintelui, care s-au 
bătut cu cărămida în piept că va 
fi bine în România dacă votăm 
pentru schimbare. Este trist că 
am ajuns o țară fără stăpân, în 

urmând a se desfășura, de la 
ora 10,30, la Biserica Catolică 
Petroșani. Vor avea loc, la 
Deva, depuneri de coroane la 
obeliscul martirilor români și 

maghiari căzuți la 1848, obelisc 
situat în cimitirul reformat din 
municipiu.

Discutând despre politica 
UDMR, dl Segesvari, în calitate 
de lider municipal al acestei 
formațiuni, apreciază că acest 
partid a știut să se abțină și să 

surse bănești. Subliniem că 
fosta AJVPS Hunedoara - 
Deva, precum și filialele 
acesteia nu mai au dreptul 
să desfășoare nici un fel de 
activitate în acest domeniu și 
cu atât mai puțin să emită 
vize, adevăr stabilit încă din 
anul 1996, prin Legea nr. 
103, art. 5. Fără comentarii." 

Fără comentarii de acum 
încolo și în ziarul nostru pe 
tema neîntreruptei dv. dis
pute ... vânătorești și pes
cărești, domnilor Junie - 
președinte
Hunedoara și Calciu 
președinte 
Hunedoara - Deva.

al AIVPS

al AJVPS

Dumitru GHEONEA
__________________J

care nu știe stânga ce face 
dreapta. Iar dacă este să 
vorbim despre benzină și 
motorină vom ajunge să 
mergem pe jos. Este dramatic 
ce zile am ajuns să trăim.

W

nu devină sursă de "divorțuri 
și despărțiri" în politică, cu 
efecte agravante pentru 
mersul reformei. UDMR 
apreciază că cel mai târziu în 
primăvara lui 1998 în 
România vor putea avea loc 
alegeri anticipate, lucru care 
ar pecetlui însă soarta 
noastră de pretendenți la 
statutul de țară a UE. Se 
apreciază, în aceste condiții, 
că România va trebui să-și 
reanalizeze politica externă 
de așa manieră încât să se 
distanțeze rapid de momentul 
nefericit care l-ar reprezenta 
declararea oficială a noastră 
în “zona gri”.

__________A. SĂLĂGEAN J,

Prezentându-se la 
redacția ziarului nostru, dl 
Gruiță Peșterean dorește să- 
și facă cunoscută opinia și să 
se disculpe de învinuirile pe 
care dl Teodor Furdui 
domiciliat în Hunedoara, 
strada Gh. Doja, nr. 16, i le 
aduce în legătură cu dreptul 
de servitute și cu cel de 
practicare a meseriei de 
cizmar fără avizul din partea 
vecinilor, situații pentru care 
s-au născut și există 
numeroase conflicte de 
interese și neplăceri 
provocate între cele două 
familii.

Pentru a-și dovedi 
nevinovăția în cauza pre
zentată în articolul “Ce ție nu- 
ți place", publicat în ziarul nr. 
2085 din 27 februarie a.c., dl 
Peșterean a adus drept 
argument sentința civilă nr. 
137/1998 pronunțată de 
Judecătoria Hunedoara în 
dosarul nr. 989/1997 din care 
rezultă că dispune sistarea 
stării de indiviziune asupra 
imobilului înscris în CF 1939 

Q-lunedoara, nr. topo 1937 și 
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Domnișoara de la volan ie.
Pe raza comunei Hărău, lucrătorii postului de poliție au 

depistat o domnișoară de 19 ani care conducea un 
autoturism fără a avea permis de conducere.

Cristina Didina Bunea se numește, este elevă la Liceul 
Pedagogic Deva, Iar autoturismul era al lui Gheorghe 
Pivniceanu, din Hunedoara.

Copilul nesupravegheat a fost 
grav accidentat

Treaba s-a petrecut pe strada Mihai Eminescu din 
municipiul Deva. Lăsat nesupravegheat, Sergiu Domide, 
un puști de șase ani, a fost grav accidentat de 
autoturismul condus de Iulian Saraoi.

Copilul s-a angajat în traversarea străzii prin loc 
nemarcat și fără să se asigure.

Rubrică realizată cu sprijinul 
_ i.P.J. Hunedoara

PROMO Concursul din x
8 martie 1998

1. Ban (15) - Empoii (12) X
în campionatul ’96-’97 (când au jucat 2 meciuri), fiecare echipă a 

câștigat meciul acasă. Acum, înclinăm spre o remiză.
2. Brescia (13) - Lecce (17) 1
Dacă dorește depărtarea de zona periculoasă, Brescia trebuie să- 

și strângă rândurile în fața propriilor suporteri.
3. Florentina (7) - Piacenza (14) 1
Nu vedem o surpriză la acest meci.
4. Lazio (3) ■ Roma (5) 1X
Cine are posibilități (financiare) ar trebui să meargă cu o triplă. 

Este un derby roman.
5. Milan (8) - Sampdoria (9) 1X
La ora actuală cele 2 formații sunt de forțe sensibil egale.
6. Napoii (18) - Bologna (10) X
Napolitanii continuă seria rezultatelor slabe. Și mai ales că 

oaspeții nu au decât o victorie în deplasare și 4 egaluri...
7. Parma (6) - Inter (2) 1X
Meci deschis oricărui rezultat. Inter dorește să-și păstreze locul 

în clasament. Și un egal ar fi bun.
8. Udinese (4) ■ Juventus (1) 1X
Doar o înfrângere au gazdele pe propriul teren. Nici Juve nu joacă 

slab în deplasare...
9. Vicenza (11) - Ataianta (16) 1X
Am fost tentați să mergem cu “X" dar prudența ne face să 

acordăm gazdelor prima șansă.
10. Cagliari (3) - Genoa (5) 1X
Va fi un meci strâns ce s-ar putea încheia nedecis. Cagliari va 

lupta pentru victorie, dacă se gândește la promovare în “A”.
H.Chievo (12) - Ravenna (15) 1
Oaspeții opun o slabă rezistență în deplasare.
12. Pescara (14) - Fogg ia (17) 1
Acasă, Pescara se ține bine. In deplasare e mai rău.
13. Torino (6) - Verona (9) 1X
Se pare că elevii lui Lentini s-au lăsat pe tânjală, nu mai bat la 

\. porțile promovării. J

1938, casa curtea și grădina 
în suprafață de 1183 mp, prin 
formarea a două loturi în 
natură ce se vor atribui 
părților în deplină proprietate 
și folosință, atât dlui Teodor 
Furdui cât și familiei 
Peșterean. în același timp 
prin sentința civilă respectivă 
s-a dispus întabularea în CF 
a loturilor conform raportului 
de expertiză și anexei VI 
completată de expert, fila 98 
de la dosar.

De asemenea, dl Gruiță 
a prezentat autorizația 
legală de funcționare a 
atelierului de reparații 
încălțăminte eliberată în 
baza decretului Lege 54/ 
1990, spunând că nu are 
nici un fel de datorie față de 
fisc și că funcționarea este 
legală.

Considerându-se în 
perfectă legalitate, dl 
Peșterean spune că tot 
instanța de judecată va fi 
cea care își va spune 
cuvântul, deoarece dl Furdui 
s-a adresat Tribunalului 
județean Hunedoara. (N.T.)y
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